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Tiel – Boston, 22 april 
 

Naar Schiphol 

Voor deze vakantie hebben we 

geoefend. Vorige week twee dagen 

Brussel om aan het idee te wennen. Dat 

beviel goed. Mooi weer, de 

ondergrondse ruïne van het oude 

kasteel van de stad bekijken, en Nelleke 

een dag shoppen. 

Het heeft maar ten dele gewerkt. Wat 

goed ging was het nog meer zin krijgen 

in vakantie, wat tegenvalt is de vakantiestress. Die is niet minder dan normaal. En het nadeel 

van intercontinentaal is dat het in een keer goed moet. Dus hebben we, met wat problemen, 

drie koffers ingeleverd. Daarvoor hebben we een verkeerde ticket terug gekregen, zodat we 

beiden met een boardingpas 22A aan de gate verschijnen. 

Voor die tijd nog door de controle, waar een douane in opleiding de paspoorten controleert. 

Naast hem zit een collega die zijn fouten controleert. Bij iedere fout wordt hij roder. Hij kijk 

met verbijstering naar mijn paspoort en naar mij. In het paspoort staat nog geen baard. Ik 

probeer hem te helpen: “We hebben er allemaal last van”. Hij wordt roder en zijn blik nog 

vragender. “Jullie hebben allebei een baard”, helpt de collega.  

Met “Wanneer bent u geboren” probeert hij wat autoriteit terug te krijgen. “Da’s verjaard, 

maar ik ben jarig op 24 maart.” Hij stuurt me weg, met een nog roder hoofd, ver weg wat 

hem betreft, naar de VS of zo. Op dit punt kunnen we hem helpen. 

Maar daarna, en na de check van de bak elektronica in de rugzak kunnen we gaan zitten. 

Naast me zit een Quakerse in vol ornaat en een religieus conferentietasje. Daaruit rukt ze 

een Apple© waar mijn laptop financieel drie keer uit kan. Het is leuk om naar de 

verschillende culturen op het vliegveld te kijken.  

Petra rijdt de koffiekleurige passaat ondertussen weer terug naar Tiel. 

 
Disclaimer. We krijgen regelmatig commentaar op deze verhalen. Niet zo vreemd, als je ze op internet 

zet. Wel een waarschuwing: Iedere relatie met bestaande landen, plaatsen en gebeurtenissen berust op 

louter toeval. Met uitzondering van Al Capone, die wel degelijk gevangen heeft gezeten en Shannon, 

die wel degelijk onze waitress was. 
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Naar Boston. 

Je zou zeggen dat je over acht uur 

vliegen lang kan schrijven. Dat valt 

tegen. Je zit, je werkt wat op de 

computer, je eet, je speelt wat met het 

touchscreen in de stoel, je landt. 

De Airbus 330 van Delta is redelijk 

comfortabel en het voedsel acceptabel. 

Goede salade, voldoende vloeistof en 

een ganache. Die zoeken we op. 

Wikipedia “Een ganache is een crème voor de garnering van nagerechten”. Dat helpt. Nu is 

het nagerecht een schaaltje vers fruit. Daar een bakje chocolade crème over uitsmeren 

tijdens turbulentie lijkt me spannend, maar alleen als er bij aankomst een wasmachine en –

droger staat. Ik geef de ganache (70% Belgische chocolade volgens de verpakking) een 

“tweede toetje” status en eet het als smakelijk choco-puddinkje op. We hebben wind mee 

en zo staan we 45 minuten te vroeg op Logan International. 

Na landing blijkt op de luchthaven de 21 eeuw gestart te zijn, althans, zo melden ze dat zelf. 

Via automaten kan je snel je paspoort laten controleren en je foto en vingerafdruk laten 

nemen, en dan kan je door. Als je het goed doet. Wij doen dat niet. Da’s niet erg, dan kom je 

in een korte rij met iemand die je helpt, en zo staan we binnen een kwartier in het land. 

Hier brengt een shuttle je gratis naar het 

eerste metrostation. (Met een taxi voor 

$40 ben je sneller volgens de 

informatie). Op het station informeren 

we naar de mogelijkheid om kaartjes te 

kopen. “U bent toch binnen?” stelt de 

info balie. “Dan betaal je toch verder 

niets?”. Dat kan natuurlijk ook. 

En zo staan we in no time voor hotel 

Buckminster. We hebben ongepland nog 

een halve dag over. Kunnen we aan! 

We beginnen met Back Bay Fens. Dit is een historisch park met in het midden een watertje. 

Om er te komen moet je langs het stadion van de Boston Red Sox1. De stad heeft deze 

winter anderhalve meter sneeuw gehad, en de lente loopt ook nu nog twee weken achter. 

Het is dus tamelijk kaal maar met veel Canadese ganzen en bloeiende magnolia’s. 

Wel is het hier vandaag rokjesdag. Met een temperatuur van tegen de twintig graden kan 

dat prima en veel vrouwen tonen dan ook extreem witte ledenmaten. It is fun. 

                                                      
1 Voor alle toelichting zie verslag 2012 
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Met onze week pas kunnen we overal 

het openbaar vervoer in, en zo staan 

we al snel na de Fens in het volgende 

park: Boston Common. Dit is het 

grote centrale park in het centrum, 

van waar je de “Historic Freedom 

Trail” kan lopen. Dat hebben we al 

gedaan, maar een klein stukje langs 

memory lane kan geen kwaad, zeker 

niet als de wandeling eindigt bij clam 

chowder, mijn favoriete vissoep. 

En zo kijken we nog één leer naar de plek waar de Amerikaanse revolutie is begonnen, 

voordat we naar het hotel gaan waar we om negen uur in bed liggen. 

Boston, 23 april 
We slapen enorm uit, waardoor we, met inachtneming van de jetlag, om 5:00 uur 

verschillende vormen van klaarwakker zijn. 

Hotel Buckminster heeft een uitstekend, zei het niet inbegrepen, ontbijt. Daarna gaan we 

richting Cambridge, waar Harvard 

ligt. Het is aanzienlijk kouder dan 

gisteren, maar nog steeds droog. 

Het is dus goed te doen. 

Doel van vanochtend is het 

Natuurhistorisch museum, want hier 

hebben ze Blaschka’s. Voor lezers 

van het vermaarde blad 

“Onderwatersport” geen geheim, 

want die hebben natuurlijk allemaal 

vol spanning mijn verhaal over de 

glas blazende vader en zoon 

gelezen. 

Voor de alle anderen: zo’n honderd jaar geleden hebben vader en zoon Blaschka zich 

toegelegd op het maken van glasmodellen van ongewervelde dieren, en later van planten. 

De universiteit hier was grootafnemer en stelt het werk nu in het museum ten toon. 

Ten minste…. 

Na een leuke wandeling over de campus van Harvard staan we voor het museum. Een 

kaartje geeft je ook direct toegang tot het naastgelegen Peabody museum. 

Als trotste bezitters van de museumjaarkaart hebben wij uitgebreide ervaring met musea, 

en ook zonder dat een duidelijke mening. 
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Beide musea kunnen zo in een museum-museum. Ze zijn totaal verouderd. Wie in moderne 

musea in Parijs en London is geweest weet hoe het moet en vooral hoe het niet moet. 

Harvard heeft de illusie dat een museum 

aan kwaliteit wint door heel veel neer te 

zetten. Bij voorkeur in vitrines zonder 

ontspiegeld glas en met slechte 

puntverlichting in plaats van indirect 

licht. De toelichting bestaat grotendeels 

uit gele kartonnetjes, die het voordeel 

hebben dat ze niet verder kunnen 

vergelen. En omdat er héél veel is, verlies 

je ieder overzicht en heb je weinig 

manoeuvreerruimte. 

De tentoonstelling waar we voor komen is gesloten, ze hebben lekkage gehad en de 

ongewervelden zijn tot mei in veiligheid 

gebracht.  

Gelukkig zijn er overal vrijwilligers die er 

op staan om dingen uit te leggen, maar 

die wat schichtig worden als blijkt dat je 

toch iets van je biologie-opleiding hebt 

onthouden. 

Ondanks de teleurstelling over de 

gesloten afdeling is het geen verloren 

tijd. 

De glasblaasplanten staan er wel, en die zijn fantastisch. 

Ook de prehistorische afdeling is prima, met veel 

topstukken. Alleen de opgezette dierentuin is totaal niet 

aan ons besteed. 

Het Peabody bereik je via een tussendeur. Het is een 

cultuurhistorisch museum, met de nadruk op Indianen2 en 

Azië. Alles wat over het vorige museum is gezegd geldt ook 

hier. De iets grotere ruimte tussen de stukken wordt 

gecompenseerd door slechter licht en krakende vloeren. 

Voor wie in dit soort zaken is geïnteresseerd, ga naar het 

“tropen museum” Amsterdam of Parijs en je bent beter uit. 

Daarmee is niet gezegd dat hier geen topstukken zijn. 

Peabody heef een fraaie verzameling maquettes van 

                                                      
2 Politiek correct is “Native Americans” dit verslag is echter in het Nederlands . Dus met excuus aan de 
indjuns: het blijft indianen. 
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woongebieden van de oorspronkelijke inwoners van de VS, inclusief de eskimo’3s.  

Na Harvard is “the Boston Tea party” ons volgende doel. En 

dan hebben we het niet over de huidige politiek, maar over 

die van 16 december 1773. De Engelsen begonnen steeds 

meer belastingen te heffen in de kolonie.  

Samuel Adams en zijn “Sons of Liberty” dachten daar het 

zijne van. Om een daad te stellen kieperden ze de vracht 

(thee dus) van drie vrachtschepen over de reling. Wat niet 

aan land komt kan je niet belasten tenslotte. Thee werd in 

die tijd geperst tot bakstenen, dus zo’n theekist lag 

onmiddellijk op de bodem. 

Het effect was duidelijk, Engelsen worden pissig zonder 

thee, en er volgde handgemeen en vuurgevechten tot 

Amerika was een onafhankelijke staat was. (Met als 

voorlopig volkslied “God save the queen” met een verse tekst (in 1931 vervangen door de 

“Star Spangled Banner”). 

Nu zijn er prachtige verhalen in omloop over de knokpartijen, waarbij ze vooral niet 

uitgepraat raken over Paul Revere. Deze laatste stak de rivier over toen de Engelsen het 

leger het land in wilden sturen en waarschuwde per paard iedereen die mee kon werken om 

de “redcoats” af te tuigen. 

Zover gaat het bezoek niet. 

Toeristen betalen $25 voor “iets” 

p.p. En dat gaat alleen maar goed 

als het “iets” geen beurse plekken 

en schotwonden oplevert. 

Wat er wel is, is een enorme 

souvenirwinkel waar we worden 

opgewacht door een vrouw in 

een historisch kostuum. Ze leidt 

ons naar een vergaderruimte. 

Deze lijkt op een kerk, met een 

kansel en eenvoudige banken. De vrouw heet iedereen persoonlijk van harte welkom (“You 

can call me Polly”). Daarbij krijg je een kaart met naam en omschrijving van een 

oorspronkelijk karakter uit de revolutie en een veer met toeristische opdruk. 

Met die veer vermommen we ons als Native American, zodat we natuurgetrouw de 

oorspronkelijke opstand kunnen re-enacten4. 

                                                      
3 Inuit (mens) 
4 Re-enactment is niets meer of minder dan “naspelen”, iets wat in de Amerikaans/Britse cultuur heel groot is. 
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Een klein kereltje met een baard speelt de rol van Samuel Adams. Hij roept ons op verraad te 

plegen. Daarbij spoort Polly ons aan om op de juiste momenten “Huzzah”, “Hiss” of “Boe” te 

roepen en stamp- en klapgeluiden te maken. Ook het trekken van een lange neus wordt 

aangemoedigd. Vervolgens 

stoppen we, voor we aan het 

verraad beginnen, een veer in 

onze hoed, achter ons oor of 

iedere willekeurige plek waar het 

verder kan. 

Als de Engelsen ons ontdekken is 

het tenslotte beter dat ze denken 

dat we indianen zijn, zodat ze zich 

werpen op voortgezette genocide 

in plaats van het decimeren van 

het nog prille aantal revolutionairen. 

Daarna lopen we in ganzenmars van de vergaderruimte naar een van de twee replicaboten 

die hier in de haven liggen. Ondertussen moedigt Polly ons aan om “Let’s throw the tea into 

the sea” te scanderen. Ik help haar een handje, en in no time bulderen we het in koor. 

Ze probeert nog een tandje bij 

te schakelen en brult “Taxation 

without representation is 

tyranny!”. “This rebellion is 

getting to complicated”, roep ik 

terug en voor je het weet valt 

ze uit haar rol en schiet in de 

lach. 

Tegen die tijd staan we op de 

boot, waar een verveelde 

werkstudent uitlegt dat dit een 

boot is, en dat de theebalen 

overboord kunnen. Dit gebeurt met groot enthousiasme waarna er een rondje over het 

schip volgt met de nodige uitleg. Adam en Polly hebben dan de thee balen weer binnen 

gehaald (toch handig, die touwtjes), waarna revolutionairen die in de eerste ronde naast de 

thee grepen alsnog mogen kieperen. 
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Tot slot volgen er twee korte video’s in 3D, die zowel technisch hoogstaand als inhoudelijk 

verantwoord zijn, waarna we 

weer terug mogen naar het 

restaurant en de souvenirshop. 

We lopen terug naar het 

centrum, waar we een 

beroemde 2e hands boekwinkel 

bezoeken (vooral beroemd 

omdat de helft van de boeken 

op straat staat uitgestald) voor 

we de ondergrondse naar het 

hotel nemen. Na wat Mexicaans 

eten en een Starbucks houden we het voor gezien. 

Boston, 24 april 
We weten niet waarom, maar kunnen er niet onderuit. De mens heeft het nodig om zich in 

de maling te laten nemen door fantasiefiguren. Of het nu Zwarte Piet, de Yeti, Kerstman of 

Vampiers zijn, we geloven er heilig in. En als we al twijfelen, dan doen we ons uiterste best 

dat te ontkennen en proberen we anderen van het bestaan van deze wezens te overtuigen. 

Een hele beroemde hoax is Whale Watching. Nelleke, die toch uitsluitend te omschrijven valt 

als een rationeel persoon die je niet snel in de maling neemt, gelooft er in dat het mogelijk is 

om de zee op te trekken een daar walvissen te zien. 

Zo zijn we al verschillende keren 

het zeegat uitgevaren om “de 

weel te watsen.” Je zit dan een tijd 

op een boot, tot de schipper vindt 

dat hij genoeg gevaren heeft, 

waarna je aan weer aan de kant 

wordt afgezet met de tekst “we 

snappen er niets van, gisteren 

waren ze er allemaal nog”. Een 

enkele koerst langs een zielige 

zeehond onder het uitroepen van 

kreten als “dit is wel heel 

zeldzaam” en “die zien we anders nooit”. Oplettende opvarenden kunnen dan nog net zien 

hoe de schipper een paar vissen over de achtersteven kiept, om de relatie met de “zeer 

zeldzame” zeehond in stand te houden. 

In Boston is het varen op de grote walvis een bloeiend toeristisch tijdverdrijf, en ondanks 

eerdere ervaringen wil Nelleke het nog een keer proberen. Direct bij het aan boord gaan 

wordt de spanning al opgevoerd: wij verwachten iedere 3 à 4 seconden een golf van een 

meter! 
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En zo varen we ruim een uur de oceaan op tot de kaptein 1000 excuses roept, want er is iets 

mis met de flutter. Dat is volstrekt ongevaarlijk, maar onze veiligheid staat voorop en met 

een falende flutter neem je geen risico’s. En dus draait hij om en zet ons weer af op de kant. 

Gisteren hebben we geleerd dat je dan als een indiaan moet kijken, waarna je onder de 

kreet “Huzzah” de kaptein overboord mag kieperen. 

Waarschijnlijk voelt de bemanning de opkomende muiterij, dus ze bieden aan ons geld terug 

te geven, of onmiddellijk opnieuw uit te varen met een nieuwe boot met functionele flutter. 

Nelleke geeft inmiddels toe dat het een hoax is. We cashen het geld en gaan andere dingen 

doen. 

In Boston staat het John F. 

Kennedy Museum & Library. Dat 

gebeurt vaker met dode 

presidenten, ze krijgen een 

bibliotheek. Dit gebouw is een 

architectonisch hoogstandje, en we 

willen wel eens zo’n library zien. 

Als we het toch over hoax hebben: 

je vindt hier geen boeken, tenzij je 

naar de souvenirshop gaat. Er 

schijnt wel een afdeling 

“documenten” te zijn, maar die is 

alleen voor onderzoek. Wie gaat, gaat voor het museum. En dat is zeer de moeite als je van 

geschiedenis houdt. Goede documentaire, prachtige displays, goede teksten en daarmee 

een aanrader voor iedereen die iets van de moderne Amerikaanse geschiedenis wil weten. 

Om de een of andere reden is het openbaar vervoer ons goed gezind, en weten we vanaf 

“Kennedy” in een noodtempo naar het “North Station” te reizen. 

Van daar kan je met een korte 

wandeling over de sluizen naar de 

andere kant van de rivier. Hier is 

het laatste deel van de al 

genoemde ““Historic Freedom 

Trail” waarvan we in 2013 het 

eerste stuk hebben gelopen. Deze 

valt hier samen met een deel van 

de Harbour Walk.5  

Via de sluizen kom je uit bij het 

Paul Revere Park, een klein parkje 

met mooie planten en stenen en 

                                                      
5 Wie dit ooit een probeert: je kan ook gewoon over de brug langs het voortrazende verkeer, maar dat is veel 
minder leuk. 
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“Revere’s landing”, de plek waar Paul aan 

land ging om de bevolking van het 

noordelijke deel van de rivieroever op te 

roepen nare dingen met Engelsen te 

doen. De “landing” op zich is nu een 

haveloze omgeving, maar er vlak naast 

ligt het oudste Amerikaanse oorlogschip, 

de Consitution, die een rol in de oorlog 

van 1812 heeft gespeeld, en een aardig 

museum over de rol van het schip en het 

leven aan boord. Het is allemaal gratis. Je 

kunt dan nog doorlopen naar Bunker Hill, het hoogste punt dat het hele slagveld overzag en 

waar nu een enorme obelisk staat. 

Wij geloven het overzicht wel en gaan 

ter afsluiting van de dag naar 

Chinatown, een van de grootste Chinese 

wijken in de Verenigde Staten, met 

Chinese winkels, restaurants en zelfs een 

Chinees park. Na een goede maaltijd zit 

het bezoek aan Boston er op. Morgen de 

tweede etappe.  

 

Boston – Ticonderoga, 25 april 
Het verslag van vandaag is wel heel kort. 

We wandelen (zeulen??) naar Hertz, die 

een paar minuten verderop zit. Hier 

nemen we een gloednieuwe Toyota 

Corolla in ontvangst. Met twee sleutels 

die met een staalkabel aan elkaar zitten. 

Want dat 

moet van de 

verhuurder. Ze 

zijn gek bij 

Hertz. 

Daarna rijden we via Northampton in Massachusetts, waar Web’s 

Yarn Store6 zit, naar Vermont en New York. In New York gaan we 

via de plaatsen Adams en Rutland richting Ticonderoga. De lente 

begint in te zetten, maar het is nog steeds koud en er ligt 

onderweg op veel plekken nog sneeuw. 

                                                      
6 Wat voor Bert aanleiding is om over de dinerscene uit “When Harry met Sally” te beginnen. 
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We nemen een rit door natuurgebieden, 

en zien heel veel van de kleine plaatsjes 

“upstate’ met veel houten huizen en 

boerderijen.  

Onderweg “lunchen” we bij mcD. Patrick 

helpt ons. Hij blijkt in de race voor 

“domste medewerker”. We bestellen een 

doos met stukjes kip, een koffie met melk 

en een dubbele espresso. 

Patrick scharrelt wat heen en weer en zet 

een doos kiponderdelen en een beker met warme vloeistof voor me neer. “You’re all set” 

zegt hij. 

“Dacht het niet”, antwoord ik hem, “Ik had een dubbele espresso en een koffie, met melk 

besteld.” 

“Dat heeft u”, zegt Patrick met een houding die verraadt 

dat hij in de race is.  

“Dubbele espresso en koffie met melk?” 

“Jazeker, in die beker”, wijst hij naar het blad. 

“Twee personen lijkt me twee drankjes, is het niet”  

“Wilt u dat ik de dopio er uit haal?”, vraagt hij, nu 

wanhopig. 

“Je zou me ook gewoon nog een dopio apart kunnen 

geven”  

Als een speer zet hij het voor me klaar, hopend dat niemand heeft gezien dat hij punten 

scoorde voor de domste employé van de maand.  

In Ticonderoga hebben we een kamer in een Super 8. Heel veel groter kan het verschil niet 

worden van tussen het statige, 

historische en peperdure 

Buckminster in Boston en deze 

originele blokhut in ernstige 

staat van verbouwing. Het 

ruikt er naar latex en de vloer 

bestaat uit hardboard en 

ducttape. De vloerbedekking is 

besteld… 

We lopen nog even door het 

plaatselijke park, met een 

waterval en een overdekte 

brug, en dan is het mooi 

geweest. Morgen gaan we de plaats en de omgeving echt verkennen. 
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Ticonderoga, 26 april 
Vandaag missen we vorstvrij dag, een traditie die we nu al drie monarchen vol houden. In 

plaats daarvan wil Nelleke naar Mount Defiant. 

Eerst maar even de 

historische feiten. 

Ticonderoga ligt in de 

Hudson Valley. Wie naar 

het zuiden over de rivier 

trekt, eindigt in 

Manhattan; kies je voor 

noord, dan eindig je in 

Canada. 

Een schiereiland in de 

rivier is dus een 

strategische plek, waarmee je een belangrijke route door Noord Amerika controleert. De 

Fransen bedachten dat een fort daarbij heel behulpzaam kon zijn. Daarna is er jaren geknokt 

om het eigendom van het fort door Engelsen, Amerikanen, Fransen en indianen. 

Op enig moment was het fort Amerikaans, maar toen bedachten de Engelsen dat je er vanaf 

de berg tegenover het eiland goed op kon schieten. Enfin, de Amerikanen deden een 

afdruiprekje, de Fransen gingen naar Quebec en de indianen verloren van iedereen, waarna 

“Ty” Engels werd. Nadat zij uiteindelijk 2e waren geworden in de Amerikaanse 

onafhankelijkheidsoorlog leverden ook zij het fort in aan de toeristen. 

Dan even de multimedia benadering. De vraag is altijd: lees je het boek of kijk je naar de 

film? In het geval van de Outlander serie is dat vooral een kwestie van lange adem, want op 

dit moment wordt de verfilming van deel 1 uitgezonden, en “Ty” komt pas in deel acht voor. 

Wat je wel kan doen is gaan voor de “Crazy Lady” status en alle locaties nu bezoeken. Voor 

een verdere uitleg zie ons verslag “Schotland 2014”.  

Nelleke gaat voor alle drie de opties in de volgorde “boek – werkelijke locatie – serie”. 

En zo staan we vandaag voor een uitdaging, want berg en fort zijn in de winter gesloten. Er 

ligt nog op zoveel plaatsen sneeuw, dat discussie onmogelijk is. Nelleke is, zeker na het 

“Whale Watchen” dan ook niet helemaal een happy camper, al doet ze haar stinkende best 

dat niet te laten merken. 

Mij lijkt het dat je altijd kunt gaan kijken, en zo sjouwen we in no time Mount Defiant op. 

Een slagboom is mooi om het verkeer tegen te gaan, maar de modale wandelaar hou je er 

niet mee buiten. Nu zit bijna iedereen in de kerk (de meeste plaatsen in upstate New York 

lijken meer kerken dan huizen te hebben), maar we zijn niet alleen in het de heuvel oplopen. 

Boven staan twee kanonnen, er is uitleg, en er is vooral zicht op Fort Ty, midden in de rivier. 

We zien roofvogels en slangen, kortom het is een geweldige wandeling. 
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Ondanks het succes kwam Nelleke toch vooral voor het fort. Ook dit is dicht tot begin mei, 

maar niet alleen kan je onder de slagboom door, er is ook een hekje open met de tekst 

“open tot 3 uur”. En dus 

mag je er in, is mijn 

conclusie. En ook hier 

staan we niet alleen in 

die mening. Het pad 

leidt langs een reeks 

monumenten en 

uitlegborden over wie 

waar waarom heeft 

geknokt (samenvattend 

“om de eindbaas te 

zijn”). 

De weg is een kilometer 

of twee, maar dan sta je 

ook bij het fort zelf. Het is een non-profit organisatie, en net als we voor de deur staan draait 

er een auto met een vrijwilliger in. Ik ruik een kans en vraag hem of ik even mag kijken, want 

tenslotte komen we helemaal uit Europa en we zijn erg geïnteresseerd in geschiedenis (en 

we willen een “crazy lady” foto, maar dat hou ik even voor me). 

Geroerd door zoveel internationale belangstelling op deze vroege zondagochtend krijgen we 

ruimhartig toestemming alles te bekijken. En zo zwerven we alleen door het fort. Door de 

ramen kunnen we zelfs iets van de tentoonstelling zien. 

Terug bij de auto kijken we nog even bij de ferry, die in deze tijd ook nog niet vaart. Het is 

een mooi uitzicht op 

een van de talloze 

meren in “upstate” 

New York, daarna is het 

echt lunchtijd. 

We lopen een diner7 in 

met prachtige bordjes 

aan de muur. Daar 

krijgen we te horen dat 

ze om 1 uur sluiten en 

dus alleen ontbijt 

serveren. Neem van 

ons aan dat zo’n 2e 

                                                      
7 Verwar “diner” (Amerikaans) niet met “diner” (Nl). De Amerikanen kennen een eetgelegenheid tussen de 
fastfood (Mc Donalds, Wendy’s, Kentucky Fried Chicken etc.) en de restaurants. Diners zijn betaalbaar en veelal 
goed. De keuze is vaak wat beperkter. Je kan er meestal terecht voor breakfast, lunch en dinner.  

Het plaatselijke restaurant serveert baggerkoffie, dus we lopen 

even binnen bij de McD.  

Daar hebben ze geen cappuccino, maar wel espresso. 

 "Two double espresso's please."  

"Guys.........!!!!!!"  

 

De bediende draait zich om en gaat de bestelling in orde maken. Hij 

komt toch nog een keer terug. "You don't want coffee or anything? 

Just to make sure? Just the four shots?" #smalltownAmerica 

https://www.facebook.com/hashtag/smalltownamerica?source=feed_text&story_id=10204263041681717
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ontbijt eigenlijk voldoende eten is voor de hele dag.  

Als laatste actie rijden we naar een plek waar mogelijk gewandeld kan worden. Dat blijkt niet 

zo te zijn, maar we zien zo veel van de Ardirondacks en Small Town America dat het toch 

leuk is. De Ardirondacks is een subketen van de Appalachian Mountains. Wie hier rond kijkt 

ziet prachtige natuur, maar ook de 

wonderbaarlijke Amerikaanse bouw, die 

meestal lelijk is.  

Ze timmeren maar wat aan elkaar. De 

manier waarop dat gebeurt is zo leuk, dat 

je blijft kijken. Om sommige huizen zijn 

prachtige tuintjes of een plek voor een 

tuindier, zoals een paard of wat geiten. Maar het kan ook dat de auto’s van de laatste zes 

eigenaren er te vinden zijn in 

verschillende staat van ontbinding (de 

auto’s dus) 

We sluiten de dag af bij hetzelfde 

restaurant als gisteren. Omdat we toen 

de bodem van de koffiemok konden zien 

toen die werd geserveerd, gaan we na 

afloop naar de McDonalds naast onze 

Super 8 voor een dubbele espresso. 

Ticonderoga is een “Non Starbucks 

Town”. Eigenlijk weet men hier 

überhaupt nog niet van koffie, zoals 

Nelleke treffend vastlegt.  

Ticonderoga - Johnstown, 27 april 
Als we Ticonderoga uitrijden verlaten we ook het noordelijkste punt van deze vakantie. Al 

gauw zien we geen sneeuw meer en wordt de natuur iets groener; de lente zet ook hier in. 

Het is vandaag een korte rit waarbij ons kou en veel regen is beloofd. Hier en daar is een 

wolk, en eerlijkheid gebiedt dat we twee keer drie druppels hebben gedurende de dag, maar 

veder is het weer prima vakantieweer. 
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We stoppen hier en daar onderweg, want het is hier overal mooi, of ten minste interessant. 

Een eerste echte wandeling maken we in Schuylerville. Nadat de Amerikanen Fort 

Ticonderoga hadden opgegeven verplaatste de strijd zich richting Saratoga. Om deze 

plaatsen werd tussen september en oktober 1777 gevochten door de Engelsen en wat 

Duitsers aan de ene kant en de Amerikanen met wat Fransen aan de andere kant. 

Uiteindelijk wonnen de Amerikanen en hadden daarmee alsnog de Hudson Bay in handen en 

nu vanaf een punt waarbij zij “van de berg” konden schieten. 

Nu is The Battleground 

helemaal in handen van de 

“National Park Service” 

waarvan we deze vakantie 

nog veel willen zien. 

In Schuylerville is een grote 

begraafplaats, met 

daarachter de Victory Woods. 

Bij de begraafplaats staat een 

oerlelijk beeld, gesponsord 

door “the Daughters of the 

Revolution” . Deze groep 

houdt zich bezig met het opkloppen van de Amerikaanse geschiedenis, onder meer door het 

plaatsen van megalomane monumenten. In de obelisk van Schuylerville zijn vier nissen voor 

de vier grootste helden van de veldslagen, met daarin drie beelden. De vierde ontbreekt, die 

nis is voor “he, who shall not be named!”. 

Als je de begraafplaats oversteekt kom je in de Victory Woods. Hier hadden de Engelsen zich 

na de slag teruggetrokken, totdat ze zich realiseerden dat ze echt verloren hadden en dat 

van honger omkomen in een veengebied niet je dat is. 

Hoewel er nog wel vier jaar strijd volgde (it is the American way), was hiermee de 

onafhankelijkheidsstrijd in feite beslist. 

We rijden langs het huis van 

Generaal Schuyler naar het National 

Park waar de slag van Saratoga zich 

afgespeeld heeft. Het park is open, 

maar nog niet in vol bedrijf, en dus 

gratis. Het bezoekerscentrum geeft 

een goed overzicht over de 

geschiedenis en een mooie 

documentaire van 20 minuten, die 

we tot groot verdriet van de 

vrijwilliger niet willen zien. Met de 

informatie en de kennis uit het 

centrum en die van de Outlander serie kunnen we zonder. De vrijwilliger probeert ons nog te 
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overtuigen dat we echt niet de hele wandeling hoeven te lopen, maar we houden voet bij 

stuk. Dat stuk is een kilometer of zeven door mooie heuvels, veengebied en door bossen. We 

zien eekhoorns, herten en (roof)vogels.  

Daarnaast zijn er veel displays en 

monumenten met informatie. Er loopt 

vrijwel niemand en dus is het genieten. 

Een van de monumenten is “The Boot”, 

een laars van een van de grootste 

helden van deze veldslagen die door 

moed en groot tactisch inzicht de 

Engelse linies omsingelde en 

vervolgens doorbrak. Een naam staat er 

niet, want het handelt zich om “he, 

who shall not be named!”8. Wel is er te 

zien dat het beeld restauratiewerk heeft ondergaan. 

Na de wandeling doen we ook de rondrit 

door het park nog, waarbij er weer een 

hert voor de auto wandelt. We kijken uit 

over de rivier de Hudson en zien waar 

Generaal Fraser is gesneuveld9.  

Na het zeer uitgebreide parkbezoek 

rijden we naar Johnstown, waar ons hotel 

staat. Of de plaats ook werkelijk bestaat 

weten we niet. Wij hebben alleen een 

paar kilometer parkeerplaats gezien met 

daarop alle bekende fastfood-, winkel- en 

hotelketens. Maar we kwamen alleen voor een nacht slaap, dus het is prima. 

We eten in de diner “Applebee’s” 

waar ten minste 15 

beeldschermen en muziek 

proberen om ons te entertainen. 

Het eten is goed, al was de salade 

vooraf als hoofdmaaltijd 

voldoende geweest. 

                                                      
8 Het handelt zich om Benedict Arnold, een revolutionair die het met grote moed tot generaal bracht, maar 
steeds net niet de credits kreeg waar hij recht op had. Toen de VS vriendjes werd met de Fransen waar hij een 
bloedhekel aan had, liep hij over naar de Engelsen, die beter betaalden.  
9 Neef van. 
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Johnstown – Margaretville, 28 april 
Vandaag had een hele korte rit kunnen zijn, 122 km om 

precies te zijn. We leggen al vlot het dubbele af door een 

omweg te pakken via Westerlo (geen Fons gezien), Caïro 

(geen Egyptenaar in zicht) en Kaaterskill (alleen een 

zielig eekhoorntje). En het hadden nog meer kilometers 

kunnen zijn als we Amsterdam en Rotterdam hadden 

meegepakt. 

De reden voor de omrit is simpel. In 2012 hebben we 

voor het eerst “up state” gedaan. Voor wie minder 

bekend is met de topografie van de VS, meestal heeft men het over “New York, New York”. 

En niet omdat Frank Sinatra daar over zong, maar omdat het de stad in de staat New York is. 

De meeste Nederlanders die naar de VS willen gaan voor “de grote stad”, en dan meestal 

nog alleen voor de wijk Manhattan. Niets mis mee, we zijn er een paar keer geweest, en het 

is heel boeiend. 

De volgende stap wordt 

zelden gezet; de rest van 

de staat interesseert 

niemand ook maar iets. 

Zoiets als “laat Frankrijk 

maar zitten, ik ben al in 

Parijs geweest”. En de 

staat NY heeft veel meer. 

De bergketens, de 

natuurgebieden, de 

Niagara Falls, Rhinebeck 

het houdt niet op. 

En dus willen we nog meer van de staat zien. Als je dan de kortste weg van A naar B neemt 

zie je nog weinig, en dus rijden we via allerlei omwegen door small town America. 

En dan hebben we het echt over Small Town. Verkeersborden waarschuwen er voor trekkers 

en paard en wagen. En terecht, 

Nelleke weet zelfs een Amish in 

het wild vast te leggen. 

De dorpjes hebben vaak namen 

die verwijzen naar de eerste 

immigranten die zich er vestigden. 

Er is al gezegd dat de bouw van 

dorpjes zelden een 

schoonheidsprijs verdient. Omdat 

er heel veel ruimte is, staan er 

bijna alleen vrijstaande huizen. 
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Dat kunnen verouderde trailers zijn, een bouwval met drie bijbouwvallen of een statige huis 

met pilaren, een waranda, meerdere verdiepingen en een toren. Meestal van hout, meestal 

in rood of grijs, maar alle variaties van materiaal en kleur komen voor. 

Het gedeelte van de bergen waar we vandaag rijden zijn 

de Catskills Mountains. een gebied dat aan Luxemburg 

doet denken, maar dan wat hoger en weidser. 

Onderweg drinken we weer een doppio bij Dunkin’ 

Donuts, waar het hele personeel er aan te pas moet 

komen om te bedenken wat ze in moeten schenken. 

Uiteindelijk gaat men er van uit dat ik een Turboshot 

wil. Ik reken het goed. 

Dan is het tijd voor Kaaterskill. Want het is leuk om door 

de dorpen en de bergen te rijden, maar een “hike” is 

ook nooit weg. Bij Kaaterskill is een wandeling omhoog 

langs een waterval. Niet heel lang, nog geen kilometer 

enkele reis, maar wel erg stijl en met veel geklauter. Wij 

vinden het een leuke uitdaging, en daarbij zijn we niet 

alleen. Ooit moet het een van de topattracties van het 

land zijn geweest, dus je ziet de waterval op veel 

tekeningen en foto’s. Die hoogtijdagen zijn inmiddels voorbij. Wij kunnen het iedereen nog 

steeds aanraden. 

Ondanks de extra kilometers, de stops en de wandeling zijn we halverwege de middag al in 

Margaretville.  

In dit dorp loopt een watertje, 

de Binnekill. Nelleke loopt 

even te piekeren waar die 

naam vandaan komt, maar ze 

komt ook met het antwoord 

voor ik er überhaupt over na 

ga denken. Binnekill is 

Nederlands. 

Ze heeft, zoals meestal in dit 

soort zaken, gelijk. 

Margaretville bestaat uit drie 

dorpjes die zijn versmolten. Middletown is oorspronkelijk gesticht door drie Nederlandse 

immigrantenfamilies. Dit hebben de naam de Kil, zoals in de Dordtse Kil, of Sluiskil 

meegenomen. Het watertje in het dorp was de Binnen Kil. Wat Amerikaanse generaties later 

is het verbasterd tot de Binnekill. 
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Die rivier houdt zich nu koest, maat met het vele smeltwater in het voorjaar kan het goed 

tekeer gaan en kunnen hele huizen door het watergeweld worden meegesleurd. In 

meerderheid blijven het tenslotte houten hutten. 

Ik besluit het “hele” dorp te 

fotografen om in ieder geval een goed 

beeld van het dorpsleven van New 

York mee naar huis te nemen. 

Na alle inspanningen eindigen we in 

een motel, dat uitsluitend als sleazy 

te omschrijven valt. Wat bankjes voor 

de kamers en bij binnenkomst 

tekenen dat je alles vergoedt wat je 

sloopt. De andere bewoners zijn een 

groep bikers en Mexikaanse werklui. 

De bikers zijn mannen van middelbare leeftijd die een enorme roadtrip aan het maken zijn. 

Ze slapen nog eerder dan wij. 

Een vraag die we vaak hebben gehad is hoe je nu eet in de VS. Wel, vanavond hebben we 

ieder een stukje pizza van $ 0,99 genomen, omdat dit het enige was wat er na de lunch nog 

in kon.  

Maar normaal eindigen 

we in restaurants of, bij 

voorkeur, diners. De 

laatste zijn goedkoper, het 

voedsel is er overwegend 

goed en je wordt sneller 

bediend.  

Ervaring bij het bestellen 

van voedsel is geen must, 

maar het helpt. Een diner 

bezoek loopt ongeveer zo: 

Je komt binnen, waarna 

iemand je een plek wijst, 

en je meestal ook de 

menukaarten uitdeelt.  

In no time staat er dan een waitress naast je met de tekst “Hi, I’m Shannon and I’ll be serving 

you tonight”. Ze is ook de enige die je helpt, dus behandel haar met respect. Veel 

Europeanen zullen wanhopig op de menukaart zoeken naar de “main course”. Die is er niet. 

Er zijn starters en entrées.  
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Je kunt bijvoorbeeld tapas style gaan en een aantal starters bestellen. De entrées vormen 

het hoofdmenu. Veelal krijg je er een soup of side salad gratis bij. De side salad krijg je niet 

on the side, die komt eerst. En dan heb je al besteld, wat een hoofdstuk apart is. 

Meestal heeft het restaurant een aantal specials. Die staan op een bord bij binnenkomst. Als 

je die niet leest ben je de klos, want er staan vaak lekkere dingen op en “Shannon” dreunt ze 

in een noodtempo op. Dat is, nadat ze gevraagd heeft wat je wil drinken. Als je niets wilt 

krijg je tapwater. Gratis, zoals het hoort. 

Als je voor de salade gaat als bijgerecht, dan is de vraag 

welke saus je wilt. Meestal gevolgd door de riedel 

“Ranche, Isles, Mustard Honey, Blue Cheese” en een of 

twee lokale voorkeuren.  

Wie gaat voor de soep is niet veel beter af, want dan 

volgt ten minste “white. whole grain or sauer” want ja, 

een stukje brood hoort er bij. 

En ook het hoofdgerecht heeft zo zijn aanwijzingen. Om 

te beginnen het bekende “How do you want that 

cooked?” Begin dan geen discussie over grillen, bakken, 

braden of koken, want dat doet de kok. Shannon is voor 

de services aan tafel. Niet minder, maar ook niet meer: 

food is cooked! 

Als je voor “rare10” gaat kan het zijn dat ze je wijst op de gevaren van vlees dat niet is dood 

gekookt, maar dat is niet overal verplicht. Wel is verplicht dat je kiest voor de volstrekt 

overbodige extra vulling: macaroni, koolsla of aardappelproduct. Bij de laatste moet je dan 

weer steevast kiezen uit gebakken, gepofte of gepureerde pieper, of frites. 

En net als je denkt “op met dat voer” moet nog even worden beslist of je er ook groenten bij 

wilt of salade (nee, niet de side-salad, 

die hadden we al gehad). Tot slot is 

niet onwaarschijnlijk dat je wordt 

aangeraden er paddenstoelen en 

uien bij te eten. Daar betaal je dan 

wel weer extra voor. 

En als het er dan eenmaal staat 

zweeft Shannon om de paar minuten 

langs om te vragen of alles in orde is. 

En of je nog een toetje wilt. Of koffie. 

Bij dat laatste alleen vragen of ze 

espresso en cappuccino serveren en 

dan na het “sorry only regular” onmiddellijk afrekenen. Met 18% tip natuurlijk…. 

                                                      
10 Vlees en vis kan “rare, medium of well-done” 
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Margaretville – Philadelphia – 29 april 
We staan op ons gemak op. 

Allereerst omdat het vakantie is, 

maar ook omdat het 

“complimentary continental 

breakfast” pas vanaf acht uur 

beschikbaar is. De meeste gasten, 

waaronder onze bikers, zijn dan al 

lang weg, en dat scheelt in de 

kosten. 

Het ontbijt wordt vaak aangeboden 

en stelt zelden iets voor. Vandaag is 

geen uitzondering. Wat bagels, slechte koffie en een restje jus. Ergens vinden we een open 

pot smeerkaas, en dat is het. Maar met alle brandstof van gisteren is het wel goed zo. Het 

weer is opnieuw prachtig en bij het bijna volledige gebrek aan medeweggebruikers rijden we 

als volmaakte toeristen New York uit en Pennsylvania in. 

Het zijn vandaag nogal wat 

kilometers, en ik zit niet te wachten 

op het rijden in een stad van 1,5 

miljoen inwoners. Het is niet de 

eerste keer dat ik in een van de grote 

steden aan de oostkust rijdt, en 

normaal is het onoverzichtelijk en 

druk. Om wat ruimte te hebben geef 

ik vanaf het begin stevig gas, maar 

dat blijkt overbodig. Los van het 

dramatische wegdek tijdens een 

groot deel van de rit gaat het heel 

goed onderweg. We stoppen een paar keer voor (echte) koffie en lunch maar verder is de 

enige vertraging een groep gieren die zich goed laten fotograferen. 

Het bestellen van koffie gaat redelijk soepel, al wordt me een keer gevraagd of in een 

turboshot “in a cup” wil. Ik leg uit dat het ook zo in mijn handen gegoten kan worden, maar 

dat een cup mijn voorkeur heeft. De serveerster snapt me niet, en wordt nog verdrietiger als 

haar chef het gesprek aanhoort. Die schiet in een gierende lach, waarna ze de rest van het 

personeel uitlegt welk antwoord je kan krijgen as je vraag of drinken in een cup mag. 
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Pennsylvania is in eerste instantie (na het 

verwijderen van de indianen) in cultuur 

gebracht door, in groten getale, Duitsers 

en Nederlanders. Dat is goed te zien. De 

dorpen zijn veel meer aangeharkt dan in 

New York en zien er overwegend 

welvarender uit. 

Het nieuws dat we onderweg oppikken is 

tamelijk verontrustend. In Baltimore is 

het, net als bij eerdere steden, uit de 

hand gelopen nadat een zwarte is overleden na politiegeweld. Op zich is dat al erg genoeg, 

maar de sociale spanning in het land loopt uit de hand. De arm/rijk verdeling is zo 

langzamerhand extreem aan het worden en het aantal gevangenen in het land is 

percentueel inmiddels het hoogste ter wereld. In die uitzichtloze situatie doen mensen hele 

domme en gewelddadige dingen. 

Voor ons een reden om niet naar 

Zuid Philadelphia te gaan, wat een 

vreselijke reputatie heeft, maar 

vooral in het centrum te blijven. 

Dat centrum, met de vele 

wolkenkrabbers is al ver buiten de 

stad te zien. 

Daar kunnen we al snel mee 

beginnen, want half drie zijn we 

ingecheckt in een grote en zeer 

luxe kamer en kunnen we de stad 

gaan verkennen. 

Richting Historic Center zit je altijd wel goed en volgens de man achter de balie is ook de 

andere kant leuk. Daar zijn de Rocky Steps, die kan je vanuit het hotel zien liggen, vindt hij. 

Op de kaart lijkt het historische centrum even ver, dus dat doen we eerst. Qua afstand valt 

dat tegen, want om te beginnen 

zijn de Rocky Steps verkeerd 

aangegeven en het is gewoon 

verder. 

Onmiddellijk om de hoek bij het 

hotel ligt het stadhuis. Het is het 

hoogste stadhuis van de VS, en 

volgens Nelleke ook met 

hoofdletters het lelijkste.  
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Ik denk daar genuanceerder over, maar ik moet toegeven dat de toren en de beelden 

volledig over de top zijn. Voor het stadhuis staat een grote fontein en het “Love” standbeeld. 

Mijn eerste idee is “Waarom moet dat ding dat je overal ziet nu ook hier?”, maar dit blijkt 

het origineel. 

Philadelphia is gebouwd volgen een strak stratenraster , zoals wel meer steden in de VS. 

Daar zitten goede gedachten achter als grote ruimtelijkheid, veilig bij brand, gezond etc. Het 

maakt de wandeling overzichtelijk. We lopen over Chestnut Street en tellen af van 17th 

street tot 2nd street. Onderweg passeren we tussen 5th and 6th de belangrijkste toeristische 

trekpleisters van de stad. Dit zijn de Liberty Bell en the Constitution Building. In de laatste 

ligt de originele onafhankelijks 

verklaring die hier in 1787 is 

opgesteld door een man of vijftig. 

De Liberty Bell is een heel ander 

verhaal. Deze zou geluid hebben bij 

de onafhankelijkheid, en mogelijk 

is dat ook zo. In ieder geval is het 

een baggerproduct, dat nu al drie 

keer gescheurd is. Na de laatste 

keer hebben ze de klok 

tentoongesteld en er een 

publiciteitsding van gemaakt. Bij 

het afschaffen van de slavernij is het stuk brons zelfs op tournee door alle staten geweest 

om de vrijheid te onderstrepen. 

Ondanks dit alles wil ik de Liberty Bell graag zien, dus we sluiten aan bij een rijtje bezoekers 

dat ook wel eens naar de barst in het metaal wil kijken. Na een zorgvuldige screening mogen 

we het gebouw in. Leuke tentoonstelling en aardige uitleg van wie er allemaal naast hebben 

gestaan (onder andere Mandela en de Dalai Lama). Waarschijnlijk zijn Nelleke en ik de enige 

die iets van de tentoonstelling hebben gezien, alle anderen gaan als een streep naar de 

uitgang, waar net voor het eind DE bel staat. 

Als we het pand verlaten 

staat aan de andere kant 

net een buslading. Het 

blijkt een goede keus dat 

we onmiddellijk naar 

binnen zijn gestapt. 

De Declaration of 

Independence (en de 

Constitution) geloven we 

wel, we hebben lang 

genoeg in een auto 

gezeten en vinden het 
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vooral leuk om te wandelen. Het papier ligt in een moderne betonnen bunker.  

De panden waar het document is opgesteld en ondertekend staan langs onze route met 

overal veel uitleg. Zo leer je nog eens hoe de eerste dertien staten een republiek uitriepen 

en hoe Engeland daar anders over dacht. 

Uiteindelijk eindigen we, de 

stratennummers verder aflopend, 

bij de Delaware, die de staten 

Philadelphia en New Jersey scheidt. 

De rivier is enorm, met een grote 

tolbrug die de beide staten 

verbindt. 

Wij blijven aan onze kant, waar we 

bij de laatste “normale” straat 

oplopen tegen twee beelden. De 

eerste is voor de great famine, de 

Ierse hongersnood, die vele Ieren er toe bracht de Engelse overheersing te ontvluchten. Het 

beeld is zo mogelijk nog dramatischer van dat in Boston. Aan een kant zie je mensen 

begraven worden, of half dood op een 

schip klimmen. Aan de andere kant van 

het beeld springen ze blakend van 

gezondheid van boord, klaar om de 

Verenigde Staten groot te maken. 

Ook de Schotten hadden last van 

hongersnood11, en ook voor hen gold de 

VS als het beloofde land. Hun beeld toont 

alleen trotste immigranten, met kilt en 

hond. 

Wie de moeite neemt via een wandelbrug over een aantal parkeerplaatsen nog verder naar 

de Delaware te lopen komt bij de laatste bezienswaardigheid. Twee lelijke betonkolommen 

aan het w ater met de tekst “Penn’s landing”. 

                                                      
11 Zie het vakantieverslag Schotland 2014 
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Hoewel niemand twijfelt aan het belang en het genie van 

Penn, en er zelfs een parkje aan hem is gewijd, is er hier toch 

weinig uitleg. William Penn was namelijk Quaker en 

intellectueel en door de combinatie niet helemaal aangepast 

aan de tijdgeest. Bovendien was hij ook nog half Nederlands. 

William wist bij Charles II een lap grond in “de nieuwe 

wereld” los te praten, waarna hij (een lang verhaal kort) 

naar de nieuwe wereld trok om deze goed en op zijn 

Quakers te ontwikkelen. 

De plaats waar hij aan land ging wordt nu dus gemarkeerd 

door twee lelijke kolommen. Het gebied werd “Nieuw 

Zweden” genoemd, maar dat gaf geen pas voor een Engelse 

kolonie, en dus besloot hij het naar zichzelf te noemen. 

Zonder enig begrip voor mensen met dyslexie en anderen 

met een taal- en leesachterstand koos hij niet voor Bill’s 

Bush, maar voor Pennsylvania. En dat terwijl iedereen weet dat Sylvania gewoon bos is. 

Hij bedacht er een ontwerp voor de nieuw te stichten stad. Niemand had het hem kwalijk 

genomen als hij die plek “London”, “Oxford” of “Rotterdam” had genoemd. Zijn oude 

moeder had het laatste zelfs waarschijnlijk wel gewaardeerd. Maar 

nee, om het nog erger te maken voor onze taalarmen koos hij voor 

Philadelphia. 

Wij hebben de historische plek snel gezien en gaan via Arch Street 

weer terug van straat 2 tot 17. Daarbij komen we onder meer langs 

het graf en enkele beelden van Benjamin Franklin. Franklin is, in 

tegenstelling tot Penn wel uitgegroeid tot een volksheld. Hij was 

drukker, mede-opsteller van de onafhankelijkheidverklaring en de 

grondwet en jarenlang diplomaat in Europa. Hij wordt gerekend tot 

de “Founding Fathers” van de Verenigde Staten. 

Ook komen we langs het huis van Betsy Ross, vlaggennaaister. Laten 

we eerlijk zijn, in die tijd was het naaien van een vlag met 13 rode 

en witte banen en een cirkel van 

sterren niet eenvouding. Ze deed 

het perfect en had het 

ongetwijfeld tot hofleverancier 

gebracht als de Founding Fathers 

geen republiek hadden 

uitgeroepen. Haar atelier is nu 

een museumpje. 

Nadat we ook het Convention 

Centre en Chinatown hebben 

gepasseerd komen het stadhuis 
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en ons hotel weer in beeld. Mooie kennismaking, maar toch wel stevige wandeling. Daar 

moeten we morgen een list op verzinnen. 

We eten bij de Ier onder in het hotel. Niet slecht, ook niet opmerkelijk. 

Philadelphia, 30 april 
Vandaag lijkt de lente op zijn mooist. Overal bloeiende bomen en planten die blad krijgen. 

Dit alles wordt gecombineerd met een uiterst aangename temperatuur. 

Gisteren hebben we bij de Liberty Bell weer de “Ducks” en de Dubbeldekkers gezien, de 

bussen die toeristen langs de belangrijkste bezienswaardigheden leiden. Klein nadeel: ze 

starten bij 5th Street en dat is weer dat roteind lopen. Bij de balie informeren we. Ja, er zijn 

opties. Voor $2 en een beetje 

kan je met het openbaar 

vervoer naar 5th, en daar de 

tourbus pakken, en dan ben je 

pp weer $27 kwijt. Of je koopt 

voor $5 een kaart voor de 

Phlash Dat is een 

gemeentelijke bus die dezelfde 

route rijdt, en waar je net zo 

vaak in en uit kan stappen als 

je wilt. Er is een begeleidende 

tekst met de haltes. En hij 

stopt op de hoek van het hotel. 

Kijk, dat zijn dus geen keuzes. Wel zijn we aan de vroege kant, 

dus we beginnen wandelend, richting “de Rocky Steps”. Dit 

deel van de stad heeft mooie groene stukken en veel beelden. 

We komen onder meer langs een wetenschapsmuseum en het 

Rodin museum. Bij het eerste worden de middelbare 

scholieren met busladingen tegelijk aangevoerd, dus dit valt 

af. De tweede is nog dicht, dus los van het beeld van de 

denker die voor de deur staat is ook dat snel klaar. Dan komen 

we bij het museum voor moderne kunst, dat op een heuvel 

boven de Rocky Steps ligt. Maak je hierbij geen voorstelling 

van rotsen, het gaat om de Rocky Bilboa films. Zijn 

navolgingen draven de trap nog steeds op en af, en aan de 

voet staat een enorm beeld van Sylvester Stallone in boksers 

outfit.  
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Wij kiezen er voor om de trap alleen af te gaan, al was het alleen maar omdat de Phlash er 

aan komt. We stoppen bij 5th, 

waar nu enorme rijen staan om 

langs de bel te schuifelen en gaan 

achter de bekende gebouwen 

richting 2nd. Dat lijkt misschien 

wat saai, maar de achterkant is 

een groot parkgebied, waar je zo 

mogelijk nog meer ziet dan aan 

de voorkant.  

We passeren Washington Park 

met allerlei gedenktekens 

waaronder de onbekende 

soldaat, de oudste taverne van de stad en het plein van Penn. Uiteindelijk vinden we twee 

kerken, waarvan de St. George figureert in Outlander en de St. Andrew, die de moeite waard 

is om even binnen te lopen. Ook 

bekijken we Elfreth’s Alley, waar 

twee enorme bikers met een 

filmcrew aan het werk zijn. Nu 

we voldoende beeld hebben van 

het gebied waar de Verenigde 

Staten als federatie is ontstaan, 

wordt het tijd de Phlash weer 

eens op te zoeken. 

Daarbij lopen we langs de 

Amerikaanse munt. Dit gebouw 

is gratis te bezoeken en blijkt 

prima uitleg en zicht op het hele productieproces te bieden. Eigenlijk stappen we er binnen 
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onder het motto “het is gratis, en als het niets is zijn we o nmiddellijk weer weg”. Maar we 

bekijken alles, inclusief de souvenirshop12. 

Bij een eerste bezoek aan Philly moet de lunch 

uiteraard bestaan uit een Philly Cheese Steak, een 

broodje warme rosbief met kaas uien en verzamelde 

meuk (relish). Verschillende standjes in de oude stad 

verkopen het product. Voor non-vegetariërs echt 

een aanrader. 

Dan gaan we terug naar de bus, waarbij we een 

tijdje oplopen met een vrouwtje in traditioneel 

kostuum. Op enig moment draait ze zich om, om in 

totale verbijstering te constateren dat haar groep 

twee straten terug nog bij het vorige uitlegpunt 

staat. 

Eenmaal in de Phlash besluiten we naar het uiterste punt 

“aan de andere kant” te gaan, dus zo ver mogelijk van de 

Delaware River vandaan. Deze stop is bij de Eastern State 

Penitentiary. 

Dat is de ruïne van een van de beruchtste gevangenissen 

ter wereld, de eerste waar men dacht dat eenzame 

opsluiting de oplossing voor criminaliteit was. Met een 

audio rondleiding kan je zelf alles aflopen en toe laten 

lichten. Normaal hebben we (zeker ik) het niet zo op die 

dingen, maar deze is ingesproken door Steve Buscemi, 

afgewisseld met historische opnamen en dat is heel 

prima. 

Hij legt uit hoe men bedacht dat gevangenen zich zouden 

verbeteren als ze hun straf in eenzame opsluiting zouden 

volbrengen, en hoeveel beter dat was dan gevangenissen 

met meermanscellen, die toen nog gebruikelijk waren.  

Daarbij werd een stervormig gebouw ontwikkeld, waarbij men vanaf het centrum alle 

gangen met cellen kon controleren. Gevangenisstraffen waren in die tijd nog opvallend kort, 

en een paar jaar geen menselijk contact zou niemand kwaad doen, dacht men. Het ontwerp 

en het soort regime werd overal ter wereld overgenomen, in Nederland bijvoorbeeld in de 

Noordersingel in Rotterdam. 

Het regime werd uiteindelijk verlaten, gevangenen kregen weer recht op beperkt contact, en 

in 1971 ging de bajes dicht. Daarna begon het grote verkrotten, tot een groep mensen 

bedacht er een museum van te maken. Er is nog veel kapot, maar een bezoek is heel 

                                                      
12 Is het je ooit wel eens opgevallen dat dit het drukste deel van musea is? 
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leerzaam. Onder andere maakt men duidelijk dar de VS een veel groter deel van haar 

bevolking achter de tralies zet dan welke andere natie dan ook. 

Niet alleen is er aandacht voor het 

regime en de bouw, maar ook voor 

enkele gedetineerden. Sommige 

anoniem, enkele bij naam zoals 

“Birdman” en “Scarface”. De 

laatste, Al Capone, zat in 1929-30 

een aantal maanden in deze 

gevangenis. Hij slaagde er in muziek 

in zijn cel te krijgen, en een luxe 

inrichting met tapijten en goede 

meubelen. 

Langzamerhand restaureert men het een en ander. De synagoge is hier een voorbeeld van. 

Tijdens het bezoek valt op dat er steeds helikopters rondvliegen. We vinden dat vreemd, 

want hoewel er succesvolle ontsnappingen zijn geweest, zijn wij betalend bezoek en lijkt 

extra beveiliging niet nodig. 

Met de Phlash rijden we terug naar de Cathedral Basilica of Saints Peter & Paul, die schuin 

tegenover ons hotel ligt. 

Na wat koffie en een maaltijd valt op dat de te helikopters er nog steeds hangen, een van 

NBC, de ander van de politie. Ook neemt het aantal langs scheurende politieauto’s en 

motoren toe. Bij navraag blijkt er een demonstratie te zijn ter ondersteuning van het oproer 

in Baltimore, waar in korte tijd de zoveelste zwarte is overleden door politieoptreden. De 

spanning is te snijden in de stad en als de demonstraten de richting van ons hotel uitkomen 

bedenken we dat het voor ons tijd wordt om maar eens gewoon binnen te blijven. 
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Philadelphia – Frederick, 1 mei 
We gaan vandaag naar Frederick, waar bijna gegarandeerd niets te doen is. Dus plannen we 

om onderweg uitgebreid te stoppen. De eerste stop is Valley Forge. Hier heeft het leger van 

George Washington gelegen tussen 1777 en 1978, nu is het National Park. We lopen er wat 

rond, en maken een korte wandeling naar de hutjes die er zijn gebouwd om het leger van 

Washington te huisvesten. Met dit leger was eerder de slag om Saratoga uitgevochten. 

Na museum en wandeling doen we een groot deel van de rondrit door het enorme park. Nog 

steeds overal bloeiende bomen, 

en om de paar mijl een 

bezienswaardigheid waar je weer 

een stukje kunt lopen: meer 

hutjes, een overwinningsboog, 

een overdekte brug, het 

hoofdkwartier van George 

Washington, er staat van alles. 

Vooral de wandeling bij het 

hoofdkwartier is leuk. Eerst is er 

het voormalige station van Valley 

Forge bekijken met een 

tentoonstelling over George W, daarna ga je naar “het” huis. Je wordt door iemand in 

traditioneel kostuum ontvangen, die uitlegt wat je in de kamers ziet. Het moet er druk 

geweest zijn, want er woonden zo’n 25 mensen. 

Eenmaal buiten zie ik de bikers van de vorige dag, weer met cameraploeg. Voor ik er over 

heb nagedacht sta ik er tussen in 

met de vraag of zijn niet gisteren 

in Elfreth’s Alley waren. 

Met veel enthousiasme wordt 

uitgelegd dat dit klopt. Ze maken 

een TV show over de 

Amerikaanse geschiedenis, 

waarbij ze met een Harley’s door 

het land rijden. Door die aanpak 

hopen ze het interessanter te 

maken voor de jeugd. Met veel 

groeten en goede wensen (zoals 

te doen gebruikelijk in dit land) scheiden onze wegen zich weer. We lopen langs een volgend 

(en volgens kenners het mooiste) beeld van George en zetten de reis voort richting 

Gettysburg. 
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Amerikanen zijn een oorlogszuchtig volk. Dat is geen menig, maar een feit. Sinds ze de staat 

hebben opgericht hebben ze pas zeven jaar vrede gehad, de rest van de 242 jaar sinds de 

Boston Tea Party is het altijd wel ergens oorlog geweest.  

Een van de bloedigste was hun 

eigen burgeroorlog, met zo’n 

750.000 doden. De meest 

beslissende slag was in 1863 bij 

het gehucht Gettysburg, waar 

Robert E. Lee een laatste 

poging deed om het noorden te 

onderwerpen, maar in juli werd 

gestopt door het leger van 

Ulysses S. Grant. Amerikanen 

hebben snel de neiging een slag 

“de beslissende slag” te 

noemen (we zijn er deze vakantie al een paar tegen gekomen), maar in dit geval klopt het 

wel. Aan het begin van het park staat een beeld van Abe Lincoln, de president ten tijde van 

de burgeroorlog, en daarachter ligt het museum, de film ervaring en heel veel 

souvenirwinkels. Ook kan je er een rit door het park maken. Deze gaat deels door het nog 

steeds groeiende dorp dat gedijt onder het massatoerisme. 

Met hun normale gezonde geest 

lijken de inwoners van dit land 

deze plek vooral te vereren 

omdat het de enige keer is dat ze 

zowel eerste als tweede zijn 

geworden in de oorlog. Gekleed 

in de kleuren van hun favoriete 

leger marcheren ze er vrolijk 

rond. Voor ons is het over de top, 

en we taaien snel af. Op naar 

Frederick. 

In Frederick is het even zoeken naar de Travelodge. Deze is weg. Maar het blijkt dat Super 8 

hem heeft overgenomen inclusief verplichtingen, dus we hebben een goede kamer met 

uitzicht op een fier wapperende Amerikaanse vlag. Het gedeelte van de stad waar we zitten 

bestaat uit een groot aantal hectaren winkels en eettenten. Mijn trimschoenen zijn op, en 

Nelleke heeft nog een brei-ondersteunend-instrument nodig, en zo komen de laatste uren 

van de dag wel om. 

Frederick, 2 mei 
We ontbijten in het motel en raken in gesprek met Abe Lincoln, althans een re-enacter. 

Slimme vent, met een hoge gelijkenis met de vermoorde president. Hij is onderweg naar een 

debat over innovatie met Thomas Jefferson en Benjamin Franklin, wij gaan naar West 
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Friendship. Want nee, wij waren niet naar Frederick gekomen voor zijn prachtige 

parkeerplekken in het grijszwart/neon shopping landschap, we hebben een doel. 

Het doel is Maryland Sheep & Wool, een markt die jaarlijks zo’n 100.000 bezoekers trekt en 

nu voor de 42ste keer wordt gehouden. West heet nadrukkelijk “Friendship” en niet 

“Hotelshire”. Tenzij je een decennium voortuit boekt is er in de onmiddellijke omgeving geen 

bed te krijgen. 

Maar het Friendship maken ze waar. Er is een blik vrijwilligers opengetrokken om de auto’s 

in de omringende weilanden te parkeren en je richting “Fairgrounds” te sturen. Daarnaast 

zijn er verschillende politiecorpsen aangerukt om de zaak onder controle te houden. 

Los van wat geschreeuw tussen de hoofd-chefs, de veldhoofden en de zone-

verantwoordelijken loop alles gemoedelijk. 

We zijn vroeg. Nelleke heeft tot doel wat bestellingen op te halen en wol te aaien, ik wil “de 

Amerikaan met textiel en schaap” fotograferen. 

Beiden lukt volkomen, wat wordt 

gedemonstreerd met de volgende fotopagina. 

Er zijn schapen, deze worden gekamd, gekeurd 

en van prijzen voorzien. Er zijn spinnenwielen, 

zowel elektrisch als met hand of voet 

aangedreven en spintollen voor wie klein wil 

beginnen. Ook is er aanbod in cursussen en 

boeken voor wie het proces niet snapt én daar 

niet mee kan leven.  

Er zijn honden om loslopende schapen op te 

drijven en touwtjesverkopers om er voor te 

zorgen dat je schaap niet door een hond 

opgedreven hoeft te worden. 

Voor wie geen schaap wil spinnen (om niet 

altijd navolgbare redenen zijn er ook 

“veganisten” onder deze groep, en er zijn 

mensen die overal draad van willen spinnen) 

zijn er konijnen en lama’s. Zowel voor de 

vegetariërs als voor de carnivore medemens 
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zijn er heel veel eettenten. Ja, de laatste groep kunnen we vooral de Lamburger zeer 

aanraden. 

Wie het proces van dier tot draad alleen maar gedoe vindt, is er een enorm aanbod in 

garens, zowel voor de brei als het weven. En wie ook dat te veel werk is kan prachtige kant 

en klaar producten kopen. 

Voor de vrouwen die tegen elkaar zeggen “this is much more fun than a renaissance fair” zijn 

e r souvenirs. Veel zelf. 

Hier en daar speelt een akoestische 

groep, en groepen breisters en andere 

draadverwerkers vinden elkaar op 

bankjes en velden. 

Het geheel is ondergebracht in tenten 

en hallen. Er gaan dramatische verhalen 

rond over vorst en zware regen, maar 

vandaag is het droog, warm en vrijwel 

onbewolkt. 

Ik prijs me gelukkig dat Nelleke alleen 

wat garen en onderdelen voor een e-

spinner nodig heeft. Anderen gaan 

gebukt onder grote zakken vacht terug 

naar de weilanden die in de loop van de 

dag tot grote parkeervlakten zijn 

uitgegroeid.  

En dan denk je mogelijk: is het dan 

gratis? Wel, de entree berust op 

donaties en die vallen mee. Het voedsel 

is best prijzig, en een vacht van een 

Alpaca zien we van de hand gaan voor acht keer wat ik er in Nederland voor heb neergelegd. 

Aan de andere kant, een dag pretpark is ook niet 

goedkoop, en zeker niet leuker. 

Na een vermoeiende dag gaan we terug naar 

Frederick, waar we eindigen in een Golden Corral. Dat 

is uitsluitend te omschrijven als een vreetformule. Je 

betaalt $25 voor 2 personen en dan mag je onbeperkt 

voedsel naar binnen schuiven. We houden het 

beschaafd. 
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Frederick – D.C., 3 mei 
We beginnen de dag met een ontbijt waarbij we in gesprek raken met andere fairgangers. Zij 

hebben haast, want het schaap moet worden gevoed. 

Ook wij zijn er vrij snel. Het is (traditioneel) veel rustiger de tweede dag. De eerste dag 

hebben zich lange rijen gevormd bij de topmerken, dus die zijn nu veelal los. Verder vind ik 

het eigenlijk gezelliger. We lopen weer langs de shows, keuringen en demonstraties, alleen 

de veiling lijkt helemaal niets. Op zaterdag is er traditioneel veiling van weefgetouwen, 

spinnenwielen en aanverwanten, die wordt geleid door een professionele veiligmeesteres. 

Een fantastische show met veel humor. Vandaag worden alleen geiten- en 

schapenbenodigdheden verkocht, zoals die touwtjes waardoor je je een hond uitspaart. 

Nelleke vergelijkt deze trip met Rhinebeck en komt tot de conclusie dat het hier marginaal 

minder is. Deels komt dat door de tijd van het jaar: de waanzinnige herfstkleuren en daarbij 

iedereen in gebreide kleding geeft meer sfeer, maar ook de echte toppers uit dit wereldje 

geven de voorkeur aan het iets kleinschaliger Rhinebeck. 

De eindconclusie is toch dat dit een bijzondere ervaring was, die we niet hadden willen 

missen. 

Tegen de middag pakken we de auto naar Arlington in Virginia. Nu heeft deze plek twee 

dingen: de grote federale militaire begraafplaats van de VS, en Rosslyn. Het laatste is niet 

alleen de naam van ons motel, maar ook van het plaatselijke metrostation, dat ons onder de 

rivier de Potomac door naar D.C. brengt. 

Wij hebben het over Washington, maar dat geeft alleen aan dat je het niet snapt. Er is 

namelijk de staat Washington en een stuk of vier plaatsen Washington. Maar er is slechts 

één D.C. Het District of Columbia, waar de hoofdstad is gevestigd, maar dat niet tot één van 

de staten behoord. 
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En dus is onze eerste actie is dan ook 

naar het metrostation wandelen en 

vragen naar vervoersopties voor de 

komende drie dagen. Het 

goedkoopst blijkt de aanschaf van 

een chipkaart te zijn. Voor $10 heb je 

een kaart met $8 reistegoed en 

vervolgens korting van minimaal $1 

op iedere trip die je maakt. 

De man achter het loket vindt ons zo 

koddig dat hij ons zelfs komt helpen 

bij de aanschaf, en zo staan we halverwege de middag al op de National Mall waar ik zwaai 

naar DOE13 en naar de verschillende musea en we wandelen richting “Tidal Basin”. D.C. staat 

vol beelden en memorials. De tourbussen 

kunnen niet rond het meertje dat is 

verbonden met de Potomac rijden, dus 

wie de memorials van Jefferson, 

Rooseveld, Mason en King wil zien moet 

toch gaan lopen. Het is een wandeling die 

de moeite is. 

Daarna lopen we de mall af richting het 

gratis museum van de Native Americans. 

Het is een heel indrukwekkend museum, 

waarbij niet wordt ontkent dat de nieuwe bewoners van Noord Amerika op alle mogelijke 

manieren genocide hebben gepleegd, en dat pas de laatste 60 jaar de gerechtshoven de 

rechten van deze volkeren aan het herstellen zijn. 

Daarna lopen we door naar Union 

Station, waar we een paar keer goed 

hebben gegeten bij een Italiaan en in de 

foodcourt in de kelder. We gaan voor 

Uno, de Italiaan. Verkeerde keuze, 

hadden we niet moeten doen. Na een 

kwartier krijgen excuses dat we niet zijn 

welkom geheten, en pas na drie kwartier 

hebben we iets te eten. Voor- en 

hoofdgerecht komen tegelijk, de soep is 

deels gemorst, de refill van de drank lijkt 

nergens op en de maaltijdsalade is slecht en van een marginale hoeveelheid. Bij Nelleke zijn 

ze het bijgerecht vergeten, en rietjes krijgen we niet meer na de eerste ronde. Uiteindelijk 

moet ik zelf op jacht naar iemand om af te rekenen.  

                                                      
13 Departement of Energy, het ministerie waar ik veel mee werk en nogal wat bekenden heb. 
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Als ze me dan ook nog vraagt om te tekenen met een pen die niet schrijft, besluit ik tot de 

grootste belediging die hier mogelijk is.  

Ik geef geen fooi, ze zijn ontzet, maar 

bieden wel hun excuus aan als ik het 

voornoemde rijtje opdreun. Volgende 

keer mag ik onmiddellijk een andere 

waitress vragen. Ze kunnen ons wat, 

volgende keer gaan we naar de 

foodcourt. 

Wij gaan met de metro terug naar het 

motel. Als we eenmaal weer boven de 

grond even om ons heen kijken wordt, als zo vaak, de weg gewezen. Een oud-student uit 

Antwerpen loopt zelfs een stuk met ons mee. 

Nelleke houd digitaal het aantal stappen per dag bij. Met >23.000 zetten we vandaag een 

nieuw record. Helaas is de anti-zonnebrand een beetje verdwenen, zodat de brandweer op 

basis van mijn huidskleur de belendende percelen nat houdt, maar verder hebben we geen 

klagen. 

D.C., 4 mei 
Vandaag staat in het teken van de musea. 

We beginnen met het textielmuseum dat 

in het gebied van de George Washington 

universiteit ligt. Helaas worden ze daar 

pas om 10:30 wakker, en wij zijn dan al 

uren op. We maken een wandeling naar 

Washington Circle waar het hotel ligt 

waar we sliepen toen we hier voor het 

eerst waren. Bovendien is er een 

Starbucks, wat na de griezelkoffie van het 

hotel nooit weg is. 

Nu hebben we een vreemde kaart van de stad, die permanent op zijn kop staat, dus we 

eindigen bij het Watergate complex en 

het JFK gebouw voor de uitvoerende 

kunst. Die zijn ook mooi, en vanaf JFK kan 

je uitkijken over de Potomac en het 

Lincolnmonment in de verte. Bovendien 

is er onderweg een Starbucks, dus we zijn 

tevreden. 

Het museum gaat op enig moment 

inderdaad open, en Nelleke krijgt er kift 

met een troela die het meetlampje van 
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het fototoestel voor een flits aanziet en er een rel over begint. Als gevolg heeft Nelleke vanaf 

dat moment bewaking in haar nek, maar dat heeft ze zelf niet door dus dat gaat goed. Het 

gloednieuwe museum (het is deze maand 

open gegaan) toont prachtige kleden en 

kledingstukken, maar we hadden iets 

meer op het gebied van techniek 

verwacht. 

Na het bezoek gaan we naar het 

metrostation “Federal Triangle”. Naast 

het Reagan gebouw staat “The Old Post 

Office”. Het lijkt me wel wat daar in de 

foodcourt wat te eten en eventueel de 

toren te bezoeken. Helaas blijkt dat Donald Trump het in handen heeft gekregen en dus 

wordt het verbouwd tot hotel. 

Nelleke ontdekt in “de Triangle” ook een foodcourt, en die is minstens zo leuk en goed. Wel 

is het voor het eerst dat we ons moeten laten fouilleren en scannen voordat we een 

boterham kunnen kopen (en de smoothie 

der smoothies).  

Hierna lopen we naar de National Portrait 

Gallery van het Smithsonian. Daar hangen 

meer portretten dan een gezond mens in 

een dag aan kan, waaronder een van de 

twee volledige verzamelingen van de 

Amerikaanse presidenten (de andere hangt 

in het Witte Huis). Na dit bezoek is de dag 

vrijwel om. We lopen nog een ommetje 

door Chinatown en dan is het mooi. Met wat broodjes en drinken gaan we naar het hotel. 

We hebben, ook volgens de stappenteller van Nelleke, weer voldoende meters gemaakt. 

D.C., 5 mei 
De dag begint opnieuw met de constatering dat het aangeboden 

gratis ontbijt wederom nergens op slaat. Er staat een pak half-en-

half, de Amerikaanse melkvervanger en wat pakjes havermout. Dat 

kan je in een magnetron schuiven en dan heb je…. We maken er 

een meerkeuzevraag van: 

A. half gare havermout 

B. havermout die voor een deel gaar is 

C. een vervormd plastic bakje met pseudo havermout of  

D. alle antwoorden, m.u.v. een goede havermout, zijn goed.14 

                                                      
14 Uiteraard: d! 
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Gelukkig is er onderweg een (andere) Starbucks, zodat we kunnen eten voor we richting 

Smithsonian gaan. 

Over het Smithsonian zijn we in het verleden al eerder begonnen. James Smithson was een 

Engelse adellijke bastaard, die rijk en geleerd mocht worden, maar niet van adel. 

Hij had geen nakomelingen en liet zijn geld na aan de VS, al was het alleen maar om zijn 

Engelse omgeving dwars te zitten. Daarbij stelde hij dat het geld besteed moest worden aan 

onderwijs en het oprichten van musea. En dus zijn de musea in D.C. die vallen onder “the 

Smithsonian Institute” allemaal gratis te bezoeken, al wordt het gewaardeerd als je wat 

dollars achterlaat. 

Op enig moment bedacht een conservator dat het leuk zou zijn om een opgezette bizon 

ergens ten toon te stellen, en dus kreeg iemand de opdracht er even eentje af te knallen. 

Dat viel tegen. De kuddes van miljoenen dieren waren door de blanken al grotendeels 

omgelegd15. Dus toen hij er eenmaal een had, bedacht hij dat het ook aardig zou zijn een 

paar levende mee te nemen. Die mochten op het grasveldje achter het museum en, het laat 

zich raden, ze waren vanaf dag één veel populairder dan het opgevulde exemplaar. 

Zo populair zelfs, dat werd besloten er maar een hele dierentuin van te maken. En dus heeft 

D.C. nu een grote dierentuin, die gratis is. Het nadeel is dat iedere schoolklas of 

mennonietenfamilie en iedere vereniging met geldnood er doorheen wordt gesleurd, dus 

het is druk en lawaaierig (Toegegeven, de mennonieten fluisteren alleen).  

Het voordeel is… het is gratis. 

                                                      
15 Dit was onderdeel van het terrorisme tegen de Indianen. De filosofie was, dat als je hun bestaansgrond 
vernietigt, ze vrijwillig vertrekken. Volgens de politici uit die dagen een prima politiek.  



USA East Coast 2015 Pagina 45 van 94 

 

 



USA East Coast 2015 Pagina 46 van 94 

 

 



USA East Coast 2015 Pagina 47 van 94 

Bovendien moet het voldoen aan de principes van Mr.S., dus het is een groots opgezette 

tuin, met veel leefruimte voor de dieren en veel informatie over dier en dierenbescherming.  

Doordat het een oude tuin is, zijn veel delen wat gedateerd. Bovendien is er door de opzet 

altijd ruimte voor een dier om achter een struik te gaan staan, dus je moet er op voorbereid 

zijn om veel dieren niet te zien. Dat 

gezegd hebbende kost het bekijken 

van de tuin ons de hele dag. Los van 

een smoothie op de Federal Triangle 

doen we verder helemaal niets. (Dat 

niets is dus wel > 19.000 stappen). En 

dat blijkt maar goed ook, want als we, 

gewapend met broodjes en drinken 

bij het motel komen begint het te 

onweren.  

Goed dat we niet nog even naar het 

Witte Huis of de begraafplaats van 

Arlington zijn gaan zwaaien. 

 

D.C. – Lexington, 6 mei 
Ook voor onze locatie in Lexington geldt dat je er je huis eigenlijk niet voor uit komt. Voor 

vandaag gold echter weer dat de tocht belangrijker is dan het doel.  

Na een worsteling met de havermout (nee, niet door Nelleke) verlaten we Arlington richting 

Front Royal. In deze plaats in Virginia ligt de ingang van Shenandoah National Park. Dit park 

is onderdeel van de Appalachian Trail. Dit deel van de keten wordt de Blue Ridge Mountains 

genoemd.Voor die tijd proberen we nog wat koffie te scoren. Dat gaat niet helemaal 

probleemloos, maar uiteindelijk weten we een Starbucks te vinden die de kwaliteit levert die 

we zochten (en ook en passant een breiwinkel) voor we bij het park zijn. 

Vanuit het noorden vormt 

Shenandoah de eerste 106 mijl van 

deze bergketen. Helaas zijn we al op de 

hoogte van het feit dat er een tunnel 

dicht is, zodat we halverwege het park 

uit moeten om 60 kilometer om te 

rijden. Maar in het informatiecentrum, 

dat vijf mijl park-inwaarts ligt, wordt 

dat haarfijn uitgelegd, en kan je mooie 

wandelingen plannen. 



USA East Coast 2015 Pagina 48 van 94 

In Shenandoah moet je in ieder geval gaan 

wandelen. Volgens de Amerikanen zijn er 

alleen al in dit park meer plantensoorten dan 

in heel Europa, en dan beginnen we nog niet 

over de vogels en zoogdieren. 

Niet dat alle soorten even sterk worden 

gewaardeerd. Met de lente komen ook de 

eerste muggen tevoorschijn. Voor een groep 

jonge Amerikanen is dat aanleiding om met 

spuitbussen “anti-mug” een volledige 

chemische oorlog met elkaar te beginnen. De wolken op hun strijdtoneel zien er zo 

enthousiast uit, dat ook wij maar een streepje lotion aanbrengen. 

Dus wat vermoeid van gisteren, maar 

verder redelijk opgewekt, rijden we naar 

het Visitor Centre. Kijk, en dan kom je 

een sterke kant van de Amerikanen 

tegen. Als er iets mis gaat wordt er 

onmiddellijk iemand ingezet om excuus 

te maken, uitleg te geven en excuus te 

maken. (Nee, dat is niet dubbel op, 

excuus maken doen ze ten minste twee 

keer) 

In dit geval is het een ranger met 

traditionele hoed met vier deuken die ons opwacht. “Excuses voor het ongemak, maar het 

Visitor Centre is tijdelijk dicht, er is een brandmelding”. Wij kijken uit naar rook, vlammen en 

algemene ellende. De ranger ziet onze blik en zegt onmiddellijk “Er is waarschijnlijk niets aan 

de hand, maar bij een alarm slaat alle 

elektriciteit af. Onze excuses dat de 

persoon die bevoegd is dit te controleren 

en weer aan te zetten er nog niet is. Wij 

bieden onze verontschuldiging aan voor 

de vertraging die bij u ontstaat door het 

feit dat deze persoon op dit moment nog 

niet beschikbaar is.”  

Tussen de verontschuldigingen door 

weten we in ieder geval informatie te 

krijgen over een wandeling naar een 

waterval bij “mijl 9”. 

De wandeling is leuk, en ook de rit over de Skyline drive, waarbij je afwisselend link en rechts 

vanaf de keten naar beneden kijkt, is prachtig. Omdat dit wat hoger ligt, zon 700 – 900 meter 
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staat nog niet alles in blad, maar het begint wel te komen. Vooral de Dogwood staat volop in 

bloei. 

We eten bij een van de stops in het park, maar missen, nadat we zijn omgereden de tweede 

geplande wandeling. Door het uitvallen van het centrum en de desoriëntatie door het 

omrijden gaat het zoeken naar de juiste plek niet goed. Niet getreurd, we vinden een 

tweede wandeling in de vorm van de 

Frazier Discovery Trail16, iets waar 

echte wandelaars hun neus voor 

ophalen, want het is maar net over de 

twee kilometer. Wij vinden het prima, 

want het is heel sterk stijgen en dus 

ook weer dalen. Als beloning krijg je 

mooie vlinders, vogels, bloemen en 

uiteindelijk ook een wijds uitzicht te 

zien. Na die tijd is het gas geven om 

tegen zessen bij ons Best Western 

Hotel te staan. Er is wat geneuzel over 

de reservering, maar in no-time 

hebben we een kamer, dus voor ons is het goed. Naast het hotel ligt een Applebee’s. Deze 

heeft iets minder beeldschermen dan de vorige, maar is nog steeds over de top. 

Morgen verder de bergen in, en aan de slag met het tweede deel van de vakantie. 

Lexington – Blowing Rock, 7 mei 

De dag begint met een bijdrage aan de wereld-plastic-berg. Amerikanen hebben last van 

                                                      
16 Volgens sommige Outander fans schrijf je dat als Fraser, wat ze baseren op de aanwezige bloeiende 
aardbeien en een krantenartikel dat stelt dat vrouwen in 75% van de gevallen gelijk hebben. 
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smetvrees, of plaatsvervangende smetvrees: om ieder stukje plastic bestek zit plastic, om 

ieder bekertje, en ook om ieder rietje, hoewel daar ook paper omheen kan. 

Die laatste is trouwens wel koddig, 

want als ze je een glas drinken 

serveren staat er een rietje in, met 

om de bovenkant nog een 

centimeter papier om te bewijzen 

dat ze echt geen bellen hebben 

geblazen in je drankje. Maar ere 

wie ere toekomt, verder is er op 

het gratis ontbijt van deze Best 

Western niets af te dingen (als ik 

zwijg over de warme bruine 

vloeistof) 

We rijden Lexington uit, en gaan via Buena Vista, waar ik ooit gelogeerd heb, naar de Blue 

Ridge Parkway. De mist van mijn vorige bezoek is vervangen door zonneschijn, en dus kan ik 

nu met gezag zeggen dat het mooi is. Maar ook 

dat je never-nooit door het park heen komt als 

je ieder uitzichtpunt en alle trails bekijkt. Dat 

komt omdat de weg > 750 km lang is, en er 

bijna iedere kilometer wel wat te doen is. 

Als eerste lopen we het Ottertrail, dat langs 

een kunstmatig meer en een moerasachtig 

gebied gaat. De rododendron staat vol in bloei, 

maar dan als wilde soort, en het is niet de 

enige. Aan de vraat kunnen we zien dat er veel 

bevers in het gebied zitten en dat er ook 

herten lopen, maar meer dan een eekhoorn krijgen we niet in beeld. 

Daarna wandelen we over de James River om te kijken naar een oud sluizencomplex. Ook 

hier weer alles tussen de bloeiende planten. 

Als we na de twee wandelingen constateren dat het lunchtijd is en dat we nog meer dan 300 

van de 420 km moeten rijden, nemen we 

afscheid van bloemen, vogels (waaronder 

weer kalkoen) en prachtige vergezichten. 

De weg naar Blowing Rock is mooi, met 

constant uitzicht op de bergen. We 

komen tot de slotsom dat dit deel van de 

VS, in tegenstelling tot het zuiden, en 

vooral het zuidwesten, behoorlijk 

“Europees” is als je niet teveel op de 

soorten let. 
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Op den duur is de rit vooral lang, al is de 

overgang naar North Carolina aardig door 

een vriendelijk bezoekerscentrum. De 

zuidelijke tongval slaat toe, evenals “darn”, 

‘dang” en vooral y’all. Ik gebruik vooral de 

eerste twee als de TomTom de weg kwijt is 

en ons 40 km omleidt, maar dan komen we 

ook bij Alpen Acres, het motel voor de 

komende twee nachten. Na een bezoek 

aan een prima Mexicaan is het mooi 

geweest voor vandaag. 

Blowing Rock, 8 mei 
Blowing Rock biedt de mogelijkheid meer van de Blue Ridge Moutains te bekijken, die hier 

tot zo’n 1500 meter hoogte komen. We rijden weer een deel van de Parkway, maar nu met 

als doel het Grandfather Mountain Park. Het park is niet heel groot, en wie zijn best doet kan 

ook via een van de wandelpaden gratis naar binnen. 

We willen het op ons gemak doen en dus betalen we toegang. Daarvoor krijgen we een CD. 

Die begeleid je van plek naar plek. Gekker moet het niet worden, maar het past wel in een 

cultuur waar overal meerdere TV’s aan moeten staan en dan liefst ook nog wat muziek. 

Op zich werk het goed, als is het raar als je de echo van je verhaal uit omringende auto’s 

hoort komen. 

We passeren het stadion waar de (Schotse) highlandgames worden gehouden en maken 

direkt de eerste hike die we kunnen vinden. Een wandeling in het laagste deel van het park 

met heel veel mooie bloeiende kruiden en bomen. 

Op weg naar boven passeren we wat later de 

Forrest Gump curve, de locatie waar de 

hardloopscenes uit de film zijn opgenomen. Daarna 

komen we bij het uitgebreide bezoekerscentrum, 

dat bestaat uit een museum over de plaatselijke 

natuur, een dierentuin waarin ze dieren houden die 

het in het wild niet meer trekken door 

verwondingen en een restaurant. 

De dierentuin heeft vier beren, een poema, herten, 

een arend en een paar otters. Deze dieren hebben 

hele ruime behuizing (tientallen meters berg). Als 

wij er net zijn is er “entertainment”. Die is niet 

alleen voor de bezoekers, maar vooral ook de 

dieren. Er wordt een keiharde bal, overgoten met 

honing naar binnen gegooid. Een beer wordt daar 

blij van, de ander trekt een kop van: “en kom ik daar 
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de heuvel voor opgesjokt?”. Op mijn vraag aan de gids hoe hij zijn bal weer terug krijgt is het 

verbouwereerde antwoord “Eigenlijk heb ik geen idee, dat doen de verzorgers altijd”. 

Het restaurant heeft voedselkokers voor vogels 

opgehangen. Daar zitten ook kolibrie-feeders tussen. 

En zo lunchen we met allerlei prachtige vogels die 

steeds langs komen, inclusief de kolibries. Ook lopen 

er drie soorten eekhoorns rond. 

Dan is het tijd voor de top van de Opa berg. Het 

laatste stuk moet je over een stalen hangbrug die “1 

mijl hoog is”. Nu is het maar 27 meter boven de 

grond, maar dat blijft een heel eind als je met 

hoogtevrees 76 meter over een trillend stuk staal 

moet. 

Nelleke vindt ieder van die maten te groot/lang/hoog en besluit dat het “zicht op de top” 

ook zijn charme heeft. 

Ik wil het wel proberen, en kom klem achter een doodsbang joch dat door een begeleidster 

zorgvuldig naar de overkant wordt geholpen. Achter me loopt een schoolklas, die het te lang 

duurt. Ze beginnen “run, run” te scanderen, waarop het joch voor me nog verder in elkaar 

krimpt. 

Op zo’n moment wordt de ADHD-er ineens in mij wakker. Ik draai me om en “vraag” de 

leraar of hij zijn bavianen niet hun kop 

kan laten houden, omdat hun gedrag 

het joch voor me niet helpt. “Bemoei je 

met je eigen zaken maat, ze zijn alleen 

enthousiast”, zegt hij zonder enig inzicht 

in gedrag van kinderen en het effect er 

van. Ik overweeg een vervolg discussie, 

maar de bavianen hebben mij gehoord 

en schatten mij gevaarlijker in dan de 

meester. Met een klap gaan de kaken 

op elkaar. En zo komen we aan de 

overkant. Dan is het goed gebruik de 

begeleidster van het kind met hoogtevrees te prijzen om dat ze het verdient, en om 

nogmaals je punt te maken naar de bavianen. 

Vervolgens zie ik Nelleke aan de overkant en vraag me af wat ik aan uitzicht heb gewonnen 

met deze oversteek. Dus loop ik maar weer terug, waarna we nog een wandelingetje rond 

de top maken. Op de terugweg zien we nog een familie raven, en dan komen we tot de 

conclusie dat we nog wat tijd over hebben. 
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Het mooie van dit gebied is dat je er jaren kunt wandelen. Dus kiezen we nog een route uit. 

In het verleden hebben we al geleerd dat je helemaal niets hebt aan indicaties van de 

Amerikanen als het gaat om afstand en tijd. Volgens de omschrijving kiezen we voor een 

“self-guided 1 mile nature trail”. Dat is dus 3,2 kilometer. Dat zou je in 45 minuten moeten 

kunnen doen. Daarbij loop je door rododendronbossen naar een “loop” waar je mooie 

uitzichten heb, en waar een stapel borden ligt met uitleg van de natuur ter plekke. Ze nemen 

het “self-guided” hier wel erg letterlijk. Aan het eind kan je met ladders en staalkabels nog 

verder. Voor mij is het voldoende als ik me zover omhoog kan werken dat ik wat foto’s van 

het uitzicht kan maken. We zijn dan 

al 45 minuten onderweg en 

hebben bijna uitsluitend heuvel af 

gelopen. De terugweg duurt dan 

nog eens 50 minuten. Later zoekt 

Nelleke op internet een 

omschrijving van de tocht die 

begint met de tekst “neem ten 

minste twee uur de tijd voor deze 

wandeling”. Dat hebben we dus 

niet slecht gedaan, met 1 uur 35, 

maar de dag is dan wel om. 

Dus rijden we terug naar ons motel 

“Alpen Acres” zonder uiteindelijk de blazende rots, het toeristisch bepalende element van 

Blowing Rock, gezien te hebben. 

Blowing Rock – Cherokee, 9 mei 
We beginnen de dag weer met het vreemde ontbijt dat hier wordt aangeboden: havermout, 

candybars, fruit en koffie. 

We raken in gesprek met een man van 87 

die in Florida nog hoogleraar is geweest. 

Hij is een aantal maanden in Leiden 

geweest toen zijn familie in 1958 uit 

Hongarije was gevlucht. Wij krijgen de 

indruk dat hij als enige van de familie in 

de VS is geboren, zijn ouders en vrouw 

zijn in Hongarije geboren. Als wij het 

“Figelem” en “Sziget” in de strijd gooien 

en vertellen dat we Hongarije kennen, 

kunnen we niet meer stuk. Hij is op weg 

naar de graduation van zijn kleindochter en wenst ons veel plezier met onze tocht. 

Vandaag is het een roadtrip naar Cherokee. We draaien onmiddellijk de Blue Ridge Parkway 

op richting het zuiden. We maken wat korte fotostops bij een meertje en wat vergezichten 

en blijven ons verbazen over het feit dat we het nu al meer dan twee weken lente zien 
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worden. Even iets hoger en de bomen komen net in de knop, even wat lager en alles staat in 

bloei. 

De eerste wandeling maken we bij Linville Falls. Het is een makkelijke wandeling 

heuvelopwaarts, waarbij je op 

verschillende punten langs de 

watervallen van Linville komt. Het is er 

druk, waar je door de mooie omgeving 

niet echt verbaasd over hoeft te zijn. 

Na Linville en de wandeling begint het 

tegen de middag te lopen. Tijd om op 

zoek te gaan naar iets te eten. Onze 

eerste gok is dat er wel iets te eten is bij 

het North-Carolina Museum of Minerals. 

Het ligt vrijwel aan de parkway, dus het is geen probleem er even te kijken. 

Helaas is erg nergens voedsel te 

bekennen. Wel zijn er heel veel stenen en 

een uitleg die we niet kunnen volgen, 

maar die duidelijk bewijst dat de 

Engelsen zijn verslagen of de 

Confederates hebben verloren dankzij de 

kennis van de geologie in het algemeen 

en deze bergen in het bijzonder. 

Volgens de kaart is de volgende optie een 

restaurant in “Crabtree”, wat ons zeer 

aanspreekt17. 

Helaas, die zit dicht, maar een paar kilometer verderop staat wel een pijl “restaurant”, dus 

niet geklaagd. En zo vallen we voor de zoveelste keer in onze vakanties in een aangename 

ongeplande verrassing. 

Het restaurant ligt namelijk in “Mount Mitchel State Park”. Het zal niemand echt verbazen 

dat hier ook Mount Mitchel te vinden is. 

Sommige menselijke eigenschappen snap ik, met andere heb ik minder. De neiging om op 

een berg te moeten staan doet me weinig. Let wel, ik heb er niets tegen, maar ik loop er ook 

niet voor om. Velen denken daar anders over en gaan te voet, fiets, motor of auto naar de 

top. Zo ook hier. 

Een van hen wordt die aandrang bijna fataal. Je mag hier zo’n 40 km per uur, iets wat niet 

iedere fietser op weg naar boven trekt. Sterker nog, we komen er een tegen die de sur-place 

lijkt te oefenen. We draaien er omheen, maar dan komt er een soortgenoot met zeker 90 km 

per uur naar beneden. Gelukkig gaat het net goed, ik hoef mijn ruitenwissers niet te 

                                                      
17 Wie “Crabtree” niets zegt raden we aan alsnog “Allo, Allo” te kijken. 
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gebruiken. Het is trouwens niet de enige keer dat er die dag uitgeweken moet worden. Ook 

een Groundhog probeert het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen. Gelukkig ontsnapt hij 

zowel aan de auto als aan de camera. 

In het restaurant is de algemene stemming “we gaan naar de top” toch wel aanstekelijk, dus 

na het eten gaan we ook maar eens kijken. Mount Mitchel blijkt de hoogste berg ten oosten 

van de Mississippi te zijn (6682 Feet). We kunnen nu dus echt zeggen dat we de “ridges”, of 

te wel de bergkammen, die noord-zuid verlopen hebben gezien. In de verte zien we zelfs 

Grandfather Mountain nog. 

Helaas dwingt de tijd ons dan toch wat 

meer haast te gaan maken. Alleen wil ik 

nog even kijken bij het Folk-art 

centrum, zo ongeveer de laatste stop 

voor je van de parkway de snelweg op 

kan. En daar blijkt dan een spin-brei-

haak-weef-kant-verf dag te zijn.  

We kijken maar eens bij het spinnen, Ik 

herken een Mayacraft een Kromski en 

een Lendrum18 en ”iets ouds”. We 

raken aan de praat met de eigenaar van 

de Mayacraft Rose19 

Die vertelt ons dat het oude ding een 

nagebouwd historisch Dutch Wheel is. “Nice, that’s where we come from” antwoorden wij. 

                                                      
18 Sommige mensen herkennen automerken, ik merk dat bij mij merken spinnenwielen blijven plakken. 
19 Net als bij auto’s zijn er ook typen, en ze kunnen worden geleverd in alle kleuren, zolang het maar niet zwart 
is. 
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“Spreken jullie dan ook Nederlands”, klinkt van achter het apparaat in vrijwel accentloos 

Nederlands. En tot onze verbazing staan we op een kleine Fair ergens op een bergketen 

ineens Nederlands te praten. Naast een leuk gesprek levert het ons ook goede tips op voor 

de volgende stop, dus het is helemaal goed. 

Daarna is het echt tijd voor plankgas en de rit naar Hampton Inn in Cherokee. 

Even terug in de geschiedenis. Leif Eriksson hoorde, 

zoals alle Scandinaviërs op school leren, tot de groep 

Vikingen die als eerste Europeanen aan het eind van 

het eerste millennium de Verenigde Staten vonden. 

De Vikingen vonden het te ver weg om de tent over 

te nemen, dus er was geen erg intensief contact. 

Vijfhonderd jaar later nam de man van één briljant 

idee en vele blunders de formele titel “ontdekker 

van Amerika” op zich. Het briljante idee was dat wij 

niet op discworld leven, en dat de aarde rond was in 

plaats van plat. Handel met Azië in het algemeen en 

India in het bijzonder is problematisch als je iedere 

keer rond Kaap de Goede Hoop moet varen waar de 

wind verraderlijk is en de haaien hongerig zijn. 

Dus dacht hij: als ik tegen de klok in vaar ben ik er 

vast eerder, en weg was hij in 1492. 

Zijn eerste misser was dat hij, aangekomen op de 

Bahama’s, dacht hij een werelddeel had gevonden. De tweede was dat hij automatisch aan 

nam dat de bevolking het volk van India was, de Indianen dus. En zo heet de oorspronkelijke 

bevolking van Amerika nu in Europa indiaan. Toen de Engelsen (en Nederlanders) naar “de 

nieuwe wereld” trokken om er genocide te plegen, werd het woord Indiaan meegenomen, 

evenals Afrikaanse en Aziatische slaven. 

Inmiddels zijn we het er over eens 

dat dit niet goed is geweest en zijn 

we, als eerder gemeld, politiek 

correct. De negers zijn niet langer 

zwarten maar Afro-Amerikanen, de 

Eskimo’s zijn nu de Inuit, de 

tweede en volgende generatie Zuid 

Europeanen Latin Americans en 

zelfs de Blanken worden nu 

politiek correct als Rednecks 

aangeduid. 

De vorige keer hebben we in New England de Wampanoag bezocht. Om hun reservaat staan 

grote borden dat je het naar vinden en depressief worden als je ze met “Indian” aanspreekt. 
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Persoonlijk zit ik er allemaal niet zo mee. Dat die rijstvreters uit Korea ons blanken 

aanduiden als langneuzen in hun taal, is voor mij iets waar ze vooral mee door moeten gaan. 

Zelfs over wijsneus zou ik me niet druk maken. 

Lange inleiding om te beschrijven hoe onze verbazing 

is als we aankomen in de omgeving van Cherokee. Zo 

ongeveer het eerste reclamebord nodigt ons uit om te 

komen eten bij Paul, een restaurant van een Indiaan. 

Bord twee verwijst naar de Indiaanse souvenirs en de 

borden naar het Indiaanse museum en 

openluchttheater volgen niet veel later. Er wordt veel 

geschermd met de kreet FBI: Full Blooded Indian en 

veel zaken tonen trots het bord “Indian owned and 

operated”. 

 Het verschil lijkt wel verklaarbaar. De Wampanoag 

hebben een territorium ter grootte van een 

kippenhok. Daar hoeven ze niet in te blijven, maar 

daarbuiten hebben ze de rechten en plichten van een 

gewone Amerikaan. 

De Cherokee hebben hun eigen schrift, en taal, maar 

zijn ook de baas in het dorp met hun eigen wetten, politie, gezondheidzorg en culturele 

centrum. De straten zijn vernoemd naar mensen en zaken die voor hen belangrijk zijn, 

waarbij alles tweetalig is. Iedereen is welkom in het dorp, en wordt uitgenodigd om zich te 

verdiepen in hun cultuur en/of bij te dragen aan hun economie. Of dat nu is door museum-, 

winkel- of casino bezoek maakt ze weinig uit (vooral combinaties gebaseerd op casinobezoek 

worden aangeraden), als er maar dollars achter blijven. 

Je kan er mocassins, kralen, pijl en boog en volautomatische geweren kopen, eventueel in 

combinatie met een verentooi en een dromenvanger. De term indiaan is dan een prima 

reclame-uiting waar ze voor geen meter mee zitten. Het is gewoon hun variant op de 

klompen: leuk voor toeristen. 

Wij eindigen de dag bij het al 

eerder genoemde restaurant 

“Paul”, op aanraden van de balie. 

Aan de muur hangen wat 

afbeeldingen die de relatie van de 

eigenaar met de stam leggen, en 

op het menu staan specifieke 

indiaanse gerechten. 

Het is wat duurder, maar we 

besluiten een keer voor fazant te 

gaan. Dan blijken er wat 

overeenkomsten tussen de 
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Indiaanse keuken en de Amerikaanse. Vooraf krijgen we een salade, die zich in niets 

onderscheid van eerdere maaltijden. Een hap gras, met plastic bakjes of zakjes met de saus 

naar keuze. En een plastic beker water met op indiaanse wijze een rietje. 

De fazant is op traditionele wijze “deep-fried” in een dikke korst paneer. Hij ligt op een blad 

sla, samen met een aardappel in aluminium en een bolletje dan glimt van de olie. Er wordt 

een hand vol typisch indiaanse bijproducten bij geserveerd, zoals plastic cups whipped 

cream en cups met boter. De dooie vogel smaakt prima, ook zonder de toevoeging van die 

typische indiaanse kruiden die het eten net even af maken. Maar wij vertrouwen er op dat 

de bakolie afkomstig is van producenten van koshere oliën en het broodje ook hallal is 

gebakken. 

 

Daarna gaan we nog even op berenjacht. Dit heeft niets te maken met ons verblijf tussen de 

Native Americans. Er wordt ook geen apart geschut voor gekocht. 

In de plaats staan beren die net zo beschilderd zijn als in de Elephant- en de Cow Parade. En 

daar loop ik nog steeds voor om. (We vinden trouwens de hele vakantie voorbeelden zoals 

op de volgende pagina te zien is. 
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Cherokee, 10 mei 
Het ontbijt is even traditioneel Cherokee als in Paul’s restaurant. De bagels smelten in de 

plastic borden, er zijn plastic maatbekertjes om de hoeveelheid beslag voor wafels af te 

tappen en voldoende plastic bekertjes voor bekende Indiaanse dranken als jus en koffie. 

 

Koddig zijn de drie containers waarop respectievelijk een mes, vork en lepel zijn gesoldeerd. 

Die geven een suggestie voor het mogelijke gebruik van de stukken plastic die er in zitten. 

Maar er is voldoende brandstof om de dag 

tegemoet te kunnen zien. 

Cherokee is de toegangsplaats tot de 

Great Smokey Mountains, het vervolg op 

de Blue Ridge Mountains voor ons het 

laatste deel van onze tocht door de 

bergen. 

We willen de dag op ons gemak beginnen, 

dus eerst 

kijken we in 

het plaatselijke park, dat op een eiland in de rivier ligt. Er zijn 

veel Canadese ganzen, spechten en huis- tuin- en 

keukeneenden. Alleen de laatste lijken interessant voor d 

plaatselijke fotografen.  

De toeristenshows voor de plaatselijke toeristen en het zeven 

van rivierwater op zoek naar robijnen en goud slaan we over, 

maar voor we naar de bergen gaan kijken we wel in het lokale 

museum. Het gaat uiteraard in op de trieste geschiedenis van 

de stam, maar biedt wel veel meer. De Cherokee hadden veel 

verhalen die van generatie op generatie werden doorverteld, 

maar niet op papier en of buiten de stam kwamen. 
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Dit tot het moment 

waarop een opperhoofd 

zich realiseerde dat de 

verhalen met de stam 

dreigden uit te sterven, 

waarna hij de 

belangrijkste 

verhalenvertellers 

aanzette om hun 

verhalen aan een 

schrijver te vertellen. In 

het museum is ruime 

aandacht voor deze 

verhalen, waarin dieren 

vaak een belangrijke rol spelen. Ook alle andere elementen van het volk worden toegelicht. 

Het is een aanrader voor iedereen dier er ooit komt. 

Daarna gaan we toch de bergen in, maar besluiten door te gaan met het op ons gemak te 

doen. 

De eerste stop is het visitor 

centre aan het begin van het 

park. De Smokey Mountains 

danken hun naam aan de wolken 

die er vaak (ook nu) om de 

hoogste toppen hangen. Het ligt 

op de grens van North Carolina 

en Tennessee. De laatste staat 

heeft veel tijd en geld gestopt in 

het aanleggen van een weg door 

de bergen. Toen kwam het 

grootste deel van het gebied in 

handen van de staat, die er een nationaal park van maakte. Daar moet je meestal voor 

betalen, maar na hun investering stelde Tennessee voor daar “never niet – nooit niet” van te 

maken, en daarom is het nu gratis. 

Nieuwlichterij is uit het park verdwenen, alleen een aantal historische gebouwen van voor 

1920 zijn blijven staan. In Amerika heb je het dan al gauw over gebouwen uit de pre-historie. 

Achter het visitor centre staat een oude boerderij, opgebouwd volgens het principe van het 

openluchtmuseum: alles uit dezelfde tijd, maar de gebouwen zijn op verschillende plaatsen 

gevonden. Het is net of je er een western binnenloopt, alleen heb je hier goede informatie in 

plaats van meppende mannen.  
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We maken een wandelingetje naar de rivier en kijken dan wat verder in het park. Parende 

kalkoenen hebben meer oog voor elkaar dan voor onze camera, dus Nelleke maakt een 

mooie fotoserie. 

Daarna vinden we nog een oude 

baptistenkerk. Het meest bijzondere is het 

tweepersoons outhouse – een double seater - 

dat er vlak achter staat. We rijden door tot 

even onder de top waar we een goed uitzicht 

hebben over de omgeving. Borden geven aan 

dat zo’n zestig jaar geleden de berghellingen 

vrijwel kaal waren door de roofbouw op het 

bos. Nu gaat men verstandig om met de 

bossen. Als er al iets wordt weggehaald vindt 

heraanplant plaats. Hierdoor krijg je een heel ander beeld dan in de Europese bergen. Daar 

zijn de bergen voor een groot deel ontgonnen met dorpjes en akkers of wijnbouw, wat hoger 

komt dan nog wat natuur, tot de boomgrens is bereikt. Hier ligt dat anders. Als je op een 

hoogte komt waar je over “bergen en dalen” uit kan kijken is het een en al woud, op de 

hoogste toppen na. Ook na een week in de bergen hebben we er nog niet genoeg van. Toch 

is het bijna voorbij. We maken nog een wandeling bij een historische graanmolen op 

waterkracht en dan gaan we terug naar het dorp, waar we voor het eerst in bijna een week 

een echte koffietent vinden. We eten die avond bij de New Found Lodge, na gecontroleerd 

te hebben of er geen pemmican op het menu staat. Het maal was uitstekend. 

Cherokee – Charleston, 11 mei 
Eigenlijk geen idee of we ooit eerder in een stad hebben gelogeerd waar een dans naar 

genoemd is. In ieder geval rijden we vandaag het pokkeneind van Cherokee in North 

Carolina naar Charleston 

in South Carolina, de 

tweede en oudste stad 

van de staat. 

Op zich valt de reis mee, 

er is een enorm stuk 

interstate20 met in het 

algemeen weinig verkeer. 

Alleen even voor 

Charleston gaat het fout. 

Het begint te regenen. En 

dan niet zo’n anderhalve 

spetter, maar een 

                                                      
20 Snelweg tussen staten waar je net even harder mag rijden dan op alle andere plekken: 115 km/uur 
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plonsbui waar iedereen spontaan 35km/uur van gaat rijden. 

Tegen de tijd dat we in Barksdale House Inn (ca. 1778) aankomen is het weer goeddeels 

droog, en nog steeds boven de 30 oC. De inn wijkt af van alles wat we tot nu toe hebben 

gehad deze reis. Y’all worden ontvangen met de Southern Hospitality. Een aantal bladen 

hebben de stad de laatste jaren uitgeroepen tot vriendelijkste stad van de VS. 

Dit houdt in ons hotel onder meer de permanente beschikbaarheid van uitstekende koffie 

met cookies in, en een happy hour met snacks en limonade, alles inbegrepen.  

Nelleke wilde graag naar deze 

plaats omdat het Outlander locaties 

heeft en omdat we nog nooit in 

South Carolina waren geweest. Dat 

laatste spreekt mij ook aan, ik zie 

graag nieuwe dingen. 

Nu moet ik zeggen, ondanks dat ik 

het voor geen goud had willen 

missen levert het gemengde 

gevoelens bij me op. Recent heeft 

de stad de wereldpers gehaald 

doordat een agent een verdachte doodschoot, en door de rassenrellen die daar op volgden. 

Daarbij is door de sheriff uitgelegd dat er zorgvuldig is gehandeld en dat de verdachte 

duidelijk is aangesproken. Tijdens ons verblijf wordt bekend dat volgens de politiecamera 

tussen het aanspreken en het afgaan van het eerste schot 1,1 seconde zat. Kortom, de 

verklaring was ook onzin. Het blijft gelukkig nu wel rustig. 

Bij binnenkomst in de stad is veel dichtgetimmerd en zien we veel verval in straten met een 

zwarte bevolking. Het oude centrum ziet er heel anders uit. De zuidelijke bouw bestaat uit 

houten huizen met waranda’s die dan direct dienen als balkon voor de volgende verdieping. 

Ze zijn vaak opgebouwd met mooie pilaren en dikwijls halfrond, kortom waanzinnig mooi. 

Daar tussen groeien prachtige 

bomen. Veel van deze panden 

zijn inmiddels hotel, herberg, 

of zakelijke panden, maar ook 

de rijke Zuidelijke Amerikaan 

wil hier wel een pandje 

hebben. 

Charleston is rijk geworden 

van de slavenhandel, en is een 

tijdje om die reden de tweede 

haven ter wereld geweest. 

Een handel waar ook 

Nederland stevig aan heeft 
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verdiend. “Gedane zaken nemen geen keer” is het gezegde, en hoewel dat waar is, zou het 

toch mogelijk moeten zijn om van de geschiedenis te leren. En daar lijkt de stad moeite mee 

te hebben. Ze zijn als eerste staat in 1861 uit de USA gestapt, hebben de Confederatie 

opgericht en zijn er nog altijd trots op dat zij de eerste schoten hebben gelost tijdens de 

burgeroorlog. 

In het lokale museum staat staat de tekst: “Wij zijn het superieure volk. Als we nog 

superieurder waren geweest hadden we de oorlog niet gevoerd, maar nu hebben we er de 

grootste burgeroorlog uit de menselijke geschiedenis van gemaakt, met de beste generaals 

en de beste soldaten.” 

Die geest heerst nog steeds. Het grootste beeld 

in het Freedompark (“the Battery” in historic 

downtown) is gewijd aan hen die vielen voor de 

confederatie. Er staat een verse bloemenkrans 

bij in de kleuren van “the South”. “The South 

will rise again” is hier geen gra p, maar een diep 

geworteld sentiment. 

De Battery is een van de locaties die Nelleke 

wilde zien in haar speurtocht naar Outlander 

locaties. Van de oude kerk die een belangrijke 

rol speelt vinden we zelfs twee exemplaren . 

Het wapen van de staat is de palmetto tree en 

een halve maan op een paars vlak. De palm 

speelde een rol bij het bouwen van een eerste fort van waaruit de bewoners van de streek 

de revolutie met de Engelsen in gingen. 

Tijdens de wandeling komen we ook door de Market Hall, de plaatselijke topattractie. Deze 

is mooi, maar peperduur. Vooral rietenmandjes worden er aangeboden voor > $150. 

Daarvoor krijg je dan authentiek handwerk, maar toch. 

Een havenstad bezoeken zonder 

langs de kades te wandelen kan 

eigenlijk niet. Langs het water zijn 

wat kleine moerasachtige stukjes 

te vinden en veel vogels, 

waaronder reigers en pelikanen. 

Dit gedeelte van de stad is een 

schiereiland. Het is duidelijk te zien 

dat er in de omgeving nog veel 

meer marshes zijn. 

We eindigen in een prima 

restaurant dat beweert de Zuidelijke keuken te hebben. De soep maakt dat waar. De rest 

van het maal kan je overal scoren, maar niet per definitie deze kwaliteit. Voor het eerst 
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nemen we een seniorenportie. Nog steeds zitten we afgeladen vol. Het is al snel enorm druk 

in het restaurant, maar zwarten zijn er niet te zien, ondanks dat ze een kwart van de 

bevolking vormen hier. 

Charleston, 12 mei 
Als hartstochtelijke vakantiegangers zijn we best goed in het vinden van “dingen” die ons 

interesseren. Gisteren is het wel heel erg goed gegaan. In één wandeling hebben we alles-

en-meer gezien van wat er op de lijst stond. Na wat google werk komen we tot de conclusie 

dat we het liefste een natuurexcursie zouden willen maken. Dit blijkt echter de dag waarop 

dat niet wordt georganiseerd. Dus besluiten we maar naar de haven te wandelen om te zien 

wat er wel is. Duidelijk is dat er in ieder geval een aquarium is. 

De wegen in de VS 

verschillen duidelijk van 

kwaliteit, alleen de 

interstates zijn goed. De 

rest is afhankelijk van de 

financiën van de staat of 

stad in kwestie. Hier zien 

we een pothole patcher 

rondrijden. Een 

vrachtwagen die fungeert 

als asfaltfabriekje en alles 

bij zich heeft om gaten in 

het wegdek dicht te 

smeren. 

Na een tijdje staan we in het Visitor Center van Fort Sumter, dat wordt beheerd door het 

“Department of the Interior”, oftewel door de National Park Service. Het fort zelf ligt voor de 

kust op 25 minuten varen. Daar moet je voor betalen, maar dan zie je ook pelikanen en 

dolfijnen! Op dat punt zijn we door de walvissen-ervaring op zijn minst wat sceptisch 

geworden. Een tijdje dobberen op een boot lijkt verder wel een aardig idee. Als we het 

combineren met een bezoek aan het er naast gelegen aquarium is de dag al grotendeels vol. 

We kopen voor alles 

tickets, nemen koffie in het 

aquarium en bekijken het 

museum in het Visitor 

Centre uitgebreid. Men 

probeert er een objectief 

beeld van de geschiedenis 

te geven, maar slaagt er 

wat mij betreft maar ten 

dele in. Daarbij wordt me ingewreven dat ik een Old Geezer ben. Dat kan zo wezen, maar 

voor korting laat ik me dat aanleunen. 
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Wat voorbeelden. Abraham Lincoln had vroeg in zijn carrière uitgesproken racistische 

opvattingen, waarbij hij de superioriteit van blanke ras uitdroeg op een manier waar een 

volbloed nazi rode oren van zou krijgen. 

Een van zijn uitspraken staat breed te 

lezen, maar niet dat hij volledig bijdraaide 

en belangrijke stappen heeft gezet om de 

slavernij af te schaffen. Ook draaien er 

unieke hele oude opnamen van de laatste 

veteranen uit de burgeroorlog, die 

vertellen dat ze hopen op een hiernamaals 

waar de burgeroorlog eindeloos doorgaat.  

Ook is er veel aandacht voor Jefferson 

Davis, de eerste en laatste president van 

de staten van de Confederatie. Volgens de tentoonstellingstekst was hij geschokt toen hij 

werd gekozen, terwijl een kleine internet speurtocht leert dat hij politiek zeer actief was (zijn 

eerste schoonvader eindigde als president van de “Federals”). Ook deze man valt niet 

onmiddellijk onder de categorie politiek correct. 

De rol van de zwarten wordt veel beperkter, maar ook goed beschreven, over de Federalen 

wordt vooral gemeld dat ze Fort Sumter moesten opgeven en dat Lincoln werd vermoord op 

de dag dat werd gevierd dat het fort weer formeel in handen van de Yankees kwam. 

Een verder niet ter zake doende detail moet worden gemeld. De Amerikanen lijken, als 

gezegd, massaal smetvrees te hebben. Hier zien we weer een prachtig voorbeeld. Op de 

toiletten is boven de deurknop een “hygiëne” handel aangebracht. Daarmee kan je de deur 

opentrekken zonder je handen te hoeven gebruiken. Wat ons de domste oplossing voor een 

niet bestaand probleem tot nu toe. Wij verwachten binnen vijf jaar plastic handschoenen in 

plastic verpakking om de deur zonder besmettingsgevaar te kunnen openen. En binnen tien 

jaar plastic inzamelbakken om die handschoenen te kunnen recycelen. 

Tijdens de tocht op de boot wordt vrij precies uitgelegd wie waar op wie schoot en met welk 

gevolg. Voor ons is belangrijker dat de aangekondigde dolfijnen en pelikanen in verheugende 

hoeveelheden worden geleverd. 

Het fort zelf is gewoon een fort op een eiland. De verhalen zijn eigenlijk mooier dan het 

echte ding, maar met alle natuur er omheen is het wat ons betreft een prima tocht. 
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Op de terugweg wordt nog gewezen op een eiland tegenover de oude stad, dat met een 

brug met de rest van de conglomeratie is verbonden. Dit was een gebied waar een 

indianenstam een agrarisch leven leidde, dat niet te combineren was met de agressie van de 

immigranten. Ze zijn snel uitgestorven. 

Het aquarium is ook mooi, niet in het minst omdat ze de term aquarium vrij ruim nemen. Er 

zitten ook veel vogels. Met “verzamelt” hier gewonde dieren. De exemplaren waarvan men 

denkt dat ze het in de natuur niet meer redden, kunnen blijven. Ook is er veel aandacht voor 

milieubeheer. De “negatieve” kant is dat het niet zo groot is als bijvoorbeeld Burgers of 

Blijdorp, maar wel duurder. 

Tegen de tijd dat we beide 

bezoeken hebben 

afgelegd is er eigenlijk 

alleen nog tijd voor een 

korte wandeling. We 

lopen naar het 

bezoekerscentrum van de 

stad, daar concluderen we 

dat we de andere musea 

hebben overgeslagen, 

maar dat we verder de 

hoogtepunten van de stad 

hebben gehad. 

We eten om de hoek bij een Mexicaan, die de vriendelijke naam van de stad helemaal waar 

maakt, zelfs als de tent ineens wordt overspoeld door een groep jonge meiden, die bezig zijn 

met de “senior bar crawl 2015”. En zo leer je dat de college-comedies niet helemaal 

verzonnen zijn. Los van wat luidruchtig is het een vrolijk stel, die zelfs alles heel weten te 

houden als ze op de tafels gaan staan. 

Charleston – Wilmington, 13 mei 
Ondanks de misschien wat cynische toon van het bezoek aan Charleston verlaten we de stad 

met het gevoel dat het zeer de moeite was en dat we erg hebben genoten van de stad en 

het hotel. 

De rit naar Wilmington doe ik in één keer, alleen al omdat alle mogelijke stopplaatsen aan de 

overkant van de weg liggen, en ik geen zin heb om te keren of “de snelweg” over te steken. 

Dat laatste is hier heel gewoon, maar ik heb het er niet op. Het brengt een Europese rijstijl in 

mij boven. Amerikanen wachten rustig tot er ruimte is om op te trekken en ergens in een 

opening te duiken die groot genoeg is om zonder overlast deel te nemen aan het verkeer. De 

Europese stijl is plankgas tot je dezelfde snelheid hebt en dan in een gat duiken. 
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Daar kunnen ze niet zo goed tegen. Op zijn best duiken ze weg in andere banen, of laten hun 

gas los. Bumperkleven komt voor. Tijdens vakanties ben ik daar simpel in. Als ze harder 

willen moeten ze dat vooral doen. Als ze echt veel harder rijden is dat geen probleem, maar 

meestal rijd ik niet harder omdat ik ter plekke niet harder kan. Dus dan is het de 

bumperklever er langs laten, en onmiddellijk weer achter hem/haar gaan rijden, alleen dan 

wel op verantwoorde afstand. Daar kunnen ze ook niet tegen. Ze doen hun best je er weer 

langs te laten. Alleen… daar beginnen we niet meer aan.  

Bijzonder is verder de 3e of 5e baan: een baan in het midden die je kan gebruiken om over te 

steken. Je kan er rustig stil gaan staan tot er aan de andere kant ruimte is om over te steken. 

Ons verkeer lijkt me te druk, maar verder is het een aardig idee. Wel is het opmerkelijk dat 

ze vrijwel altijd eerst ook echt stil gaan staan. Ik snap en doe dat niet, als er ruimte is wordt 

er gas gegeven. Ook dat verwart ze… 

En zo heb je wat vermaak tijdens lange ritten. Niet dat dit erg nodig is, want meestal is er 

genoeg te zien. Vandaag rijden we langs de kust. Niet dat we er veel van zien, want er is veel 

bos, maar het ziet er gewoon anders uit dan de gebieden die we tot nu toe hebben gehad. 

Ook rijden we langs Myrtle Beach, de eerste “design” badplaats van de VS die nog steeds 

immens populair is. We rijden niet langs het water, maar ook via de rondweg is het een 

groot pretpark. 
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Eenmaal in Wilmington is er een verrassing. Op de aangegeven plek staat een gebouw. Dit 

geeft op geen enkele manier blijk van de mogelijkheid tot overnachting. Uiteindelijk duikt 

Nelleke maar een winkeltje op de begane grond in. Ze is niet de eerste en wordt vriendelijk 

verwezen naar het Hilton aan de overkant. En jawel, daar moeten we de kaarten ophalen 

voor parkeren en de deur van ons appartement. Als we daar zijn blijkt het verder goed 

geregeld, we hebben een klein appartement met alle gemakken die je kunt bedenken (al zijn 

er maar twee breedbeeld TV’s). 

Wilmington ligt in North Carolina en is evenals Charleston een havenstad, op enig moment 

zelfs de tweede van het land. 

Aanvankelijk leverde men 

terpentine en andere stoffen 

waar je treurig van wordt om 

de – vooral - Engelse schepen 

waterdicht te houden. Toen 

deze handel terug liep werd 

katoen het belangrijkste 

product. Vooral de handel 

met Rotterdam was 

belangrijk. Ook die handel is 

teruggelopen, maar het is een 

prachtig gebied, dus nu is het 

vooral de (dure) pleziervaart die rondhangt in Wilmington. 

Mijn eerste doel is hier duiken. De duikshop Scuba Now is snel gevonden, en ze weten 

precies wie ik ben alleen… ze willen de trip cancelen. En dat zouden ze ook zeker gedaan 

hebben als ik een email adres of telefoonnummer had achtergelaten. 

Nelleke trekt de emailwisseling uit haar koffer en de mannen moeten toegeven dat er toch 

iets mis is met de administratie. Uiteindelijk bieden ze me aan om morgen toch te gaan 

duiken met me. We zullen zien. 

De duikshop ligt vlak 

bij het strand, dus we 

maken nog een 

strandwandeling 

langs het estuarium 

en de kust. Er zit hier 

een vogelreservaat, 

dus er is veel natuur 

vast te leggen. 

Mogelijk is het 

fotomateriaal zelfs 

bruikbaar voor het 

biologieboek dat we 
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voor de NOB aan het schrijven zijn. 

In no-time weet het hele strand dat we vogels aan het fotograferen zijn. Ze komen ze ons 

zelfs aanwijzen. Het was al een leuke wandeling, maar nu 

krijgt het nog comic relief ook. 

Terug bij het appartement kijken we rond in Front Street. 

Het is eigenlijk “1st street”, uitgaande van de nummering 

van de overige straten. Hier zitten de nodige 

souvenirwinkels, restaurantjes en uitgiftepunten van 

uitstekende koffie. 

We eten bij een German Restaurant. De serveerster loopt 

met een blouse die is ontworpen met Amerikaanse inzicht 

in de Duitse mode. Het enige waar aandacht aan is besteed 

is het decolleté, maar daar is dan ook veel aandacht aan en 

in gaan zitten.  

De schnitzels zijn redelijk Duits, en de kok redelijk ok, dus 

we eten goed. 

Wilmington, 14 mei 
De wekker gaat vroeg. En dat moet wel, want om 6 uur moet ik bij het duikcentrum zijn. Dat 

gaat me goed af. Het duiken minder, of eigenlijk niet. In de havenmond blijkt de golf te hoog, 

en de wind verkeerd, dus we geven het op. Nu weet ik niet helemaal zeker of er even na de 

havenmond niet prima gedoken had kunnen worden, maar ik voel er niets voor de zaak te 

forceren. 

We overzien de ontstane extra tijd en besluiten het rustig 

aan te doen. Sterker nog, een wandeling en avondeten lijkt 

zomaar genoeg. 

De wandeling maken we voornamelijk door 3rd street en de 

riverwalk. Third street is opmerkelijk. We kiezen voor die 

straat omdat we hadden gezien dat hier de voornaamste 

overheidsgebouwen en kerken staan, en ook de mooiste 

voorbeelden van de zuidelijke bouw. De ook hier 

overwegend houten huizen zijn iets minder uitbundig dan 

die in Charleston, maar nog steeds groot en opmerkelijk. 

Daarnaast zien we een ander leuk verschijnsel. Veel 

Amerikanen zijn dol op geschiedenis, maar zeker de 

geestelijke navolgers van Henry Ford snappen er niets van. 

Ze vinden alles prima zolang, het verhaal maar mooi is en er veelvuldig wordt herhaald dat 

het oud is. 

Historische wandelingen zijn ook gewild. Je ziet regelmatig koppels en groepjes rondlopen 

met een persoonlijke rondleider die mooi kan vertellen. 
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Nu kan de schoonheid van de wandeling op gespannen voet komen te staan met de 

historische juistheid van de tocht. Wat te doen als een historisch pand is vervangen door 

hoogbouw? Of wat te doen als er een stukje door een “bad neighbourhood” gelopen moet 

worden? 

De historic society van Wilmington blijkt 

heldere keuzes gemaakt te hebben op dit 

punt. De wandeling gaat door Frontstreet en 

3rd street, en verder niet. Daar staan allemaal 

keurige bordjes met leuke weetjes over de 

lokale en regionale geschiedenis. En 

vervolgens staat er bij dat dit ongeveer “5 

blocks east” of “3 blocks west” is gebeurd. 3rd 

Street zelf hebben we niet op een 

belangwekkend feit kunnen betrappen. 

De riverwalk is ook de moeite. Het is mooi 

weer en je kan grote stukken over de 

boardwalk langs het water lopen.  

Aan onze kant ligt, net onder ons raam, een groot schip van NOAA, de overheidsorganisatie 

die zich bezig houdt met de kustbescherming. Dit loopt uiteen van het verstrekken van 

weerberichten tot het beheren van natuurgebieden. 

Tegenover ons aan de andere kant van de rivier ligt het 

battleship North Carolina. Toen het schip in 1941 aan de 

Amerikaanse vloot werd toegevoegd was het, door de 

snelheid en hoeveelheid wapens het grootste wapen op 

zee. Het slagschip werd tijdens de WOII regelmatig ingezet, 

maar was aan het begin van de ‘50er jaren uit de tijd. En 

dus werd besloten het naar de schrothoop te sturen. 

Dit ging de bevolking van North Carolina te ver. Een schip 

genoemd naar hun staat, dat mocht niet gesloopt worden. 

En wat nergens ander mogelijk is: met crowd-funding werd 

het schip opgekocht, opgeknapt en in de haven van 

Wilmington gelegd. Wat niemand had kunnen vermoeden, 

is dat iedereen het schip wil bekijken.  

Nu is het verreweg de grootste toeristenattractie van de 

stad. Vanuit ons raam is goed te zien dat er de hele dag busladingen bezoekers worden 

afgeleverd. Wij besluiten er de rivier niet voor over te steken. De zonsondergang 

fotograferen we wel. 

Eten doen we in hetzelfde complex als gisteren, de verbouwde opslagmagazijnen van de 

katoenindustrie zijn verbouwd tot winkelcentrumpje met een aantal restaurants. Het geheel 

ziet er bijzonder aardig uit.  
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Wij kiezen voor een Ier, waar 

een stel binnen komt dat 

duidelijk niet van haute cuisine 

houdt. “If is looks like a 

hamburger, smells like a 

hamburger and tastes like a 

hamburger, you might as well 

call it a hamburger!”, moppert 

hij over een eerdere 

restaurantervaring, Wel, hier zit 

hij goed, het menu is volledig 

Amerikaans,  

Wilmington – Morehead, 15 mei. 
Met enige weemoed nemen we afscheid van de stad. Niet dat de plaats zo heel speciaal is, 

maar hier heb je een aantal 

onafhankelijke coffeeshops, die 

met elkaar in competitie zijn om 

de beste koffie te leveren. We 

ontbijten er in één waar we 

inmiddels als vaste klant herkend 

worden. Daarna is het weer tijd 

om me uit te leven op de 

automaat van de Toyota, die ik 

steeds minder als versnellingsauto 

behandel.  

 

Zoals al vaker genoemd in dit en in vorige verslagen: Nelleke bezoekt graag locaties die in de 

Outlander boeken worden genoemd. Deze vakantie draagt daar aan bij, en vandaag is het 

tijd om er een aan toe te voegen, namelijk het Tryon Palace in New Bern. Om dat te doen 

moeten we afwijken van de rechte lijn naar onze volgende bestemming, maar voorlopig is 

dat zeker geen straf. We rijden lang door moerasachtig gebied, dat gelet op het type huizen 

behoorlijk welvarend is. 

Wel krijgen we een klein voorbeeld van de arrogantie van de politie hier. We zitten op een 

doorgaande weg waar je 90 mag rijden. Het weerhoudt de sheriff van een van de gehuchten 

onderweg er niet van om in zijn achteruit een suffe zijstraat uit te rijden, tegen de 

voorrangsregels in, en voor alle zekerheid direct maar beide banen blokkeren. Ze wachten 

even of niemand de behoefte voelt ze volgens alle internationale verkeersregels plat te 

rijden, om vervolgens met een slakkengangetje op te trekken. 

Wij staan nog steeds in de toeristenstand, dus ons hebben ze niet, ook al moet ik een beetje 

in de ankers. 
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New Bern verwelkomt je met het wapen van Bern. Zusterstad is de gelijknamige Zwitserse 

hoofdstad. Dit lijkt de voornaamste bron van snoepreisjes voor notabelen aan beide kanten 

van de plas. Los van het grote aantal beelden van beren en een stadhuis dat is geïnspireerd 

door altes Bern, is het wapen de enige overeenkomst tussen beiden. 

De stad lijk helemaal niets te hebben, met uitzondering van Tryon Palace. 

15 mei - Aanvullend verslag. 
Hier, gunder en meer van dat soort zaken. De laptop is verscheidene vormen van 

vastgelopen. 

Met nog drie dagen te gaan komen we daar wel uit, en er is een recent verslag van de reis in 

de mail, maar vervelend is het. Dus nu een stuk op de iPad.  

“Ah, you're from Europe. What language do they speak over there?” Is de laatste 
aantekening die op nog heb. Het was een briljante opmerking in Bern. Ik alleen niet meer 
van wie, en gelet op de vraag wordt de man of president, of we horen er nooit meer wat 
van. 
 

New Bern heeft drie belangrijke dingen. De eerste is al 

genoemd. Het paleis. Als je de plaats binnenkomt wordt je 

er direct heen geleid. Je merkt dan gelijk dat dit het niet is. 

Daar is een heldere reden voor. Omdat dit het belangrijkste 

toeristische punt is, is er een bezoekerscentrum gebouwd 

dat net zo groot is als het echte paleis, en een parkeerplaats 

die twee keer zo groot is en voldoet aan de Amerikaanse 

eisen aan zo’n asfalt inrichting. 

In dit gebouw zijn drie musea, een restaurant, een uitzicht 

op de rivier, inclusief trappen en tuintjes en een 

voorlichtingspunt en een maquette van het geheel, zodat je 

eigenlijk verder niets hoeft te doen.  

Voor wie toch zo nodig moet is er een kaartenverkoop balie 

met stevige prijzen. Ik wijs ze er ferm op dat ze geen prijzen 
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voor senioren hebben en krijg zomaar korting. Ze beweren zelfs dat Nelleke een vrouw op 

leeftijd is. Ik geef het van harte door. 

Een van de drie musea heeft het 

tweede belangrijke bedevaart punt 

van het stadje. New Bern is de plaats 

waar in 1898 door Caleb Bradham 

(een apotheker) Pepsi Cola is 

uitgevonden. Dat laatste is vooral 

lastig als je iets te eten zoekt in de 

plaats,, want het hele dorp heeft een 

Pepsi vlag voor de deur hangen. Dus 

voor je het weet sta je in een 

beddenzaak, de Pepsi fanclub store 

of een souvenirwinkel op zoek naar 

een kop soep. 

Met je ticket met senioren korting heb je recht op een shuttle die je tweehonderd meter 

verderop naar de ingang van het paleis brengt. Dit is Voor ons een afstand waarbij we nier 

eens nadenken over transport. Bovendien moet Nelleke op de foto met het paleis op de 

achtergrond.  

Dat is ook het enige wat je mag fotograferen. 

Het oorspronkelijke paleis is gebouwd voor de gouverneurs van de staat, de 

vertegenwoordigers van George III. Daarvan zijn er twee geweest voor North Carolina op .... 

Zich als eerste staat onafhankelijk verklaarde van het Britse keizerrijk. Daarna werd het 

paleis het huis van de gouverneurs van de staat, maar dan die van hunzelf. 

En daarmee zitten we op het derde punt: New Bern was de eerste hoofdplaats van North 

Carolina. En dus de plek waar de staat de Engelsen de deur en het zeegat wees, en de 

aanloop naar de US of A werd gezet. 

Dat begin ging niet helemaal zonder slag of stoot. Ook in die dagen maakten kandidaten in 

verkiezingen elkaar voor rotte vis uit, maar in plaats van het op sociale media te delen 

daagde men elkaar uit voor duels. 

Meestal ging dat goed, met schoten 

in de lucht, wederzijdse excuses en 

meer van dat soort, maar bij de 8ste 

gouverneur Richard Dobbs Spaight 

sr. ging het in 1802 goed fout toen 

zijn federale rivaal John Stanley hem 

tamelijk dood schoot. De gevolgen 

waren niet mis. Stanley verhuisde 

dezelfde dag nog naar South 

Carolina, duels werden verboden en 
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de hoofdstad van North Carolina verhuisde van New Bern naar Raleigh.  

Genoeg zijsprongen, inmiddels zijn we bij het paleis wat, het zal niemand verbazen, een rol 

speelt in de Outlander boeken. 

Het gebouw is niet origineel, want nadat de gezagsdragers waren verhuisd naar London, D.C. 

of Raleigh, moet men iets met het gebouw, waarbij een onzalige van geest op het idee kwam 

om hooi in de kelder op te slaan.  

In de 50-er jaren kwamen vijf 

vrouwen met een visie en, 

naar wij aannemen, veel geld 

op het idee het gebouw te 

herbouwen volgen originele 

tekeningen van de architect 

en, waar mogelijk, ingericht 

met de origineel meubilair. 

Dat laatste was heel aardig. 

De eerste Engelse gouverneur 

vertrok naar Washington, en 

betrok daar een huis waar 

vermoedelijk iemand hooi n 

de kelder bewaarde. En iedereen weet hoe verzekeringen zijn: wilt u declareren? Schrijft u 

dan eerst maar eens exact uit wat er in de hens is gegaan. De vijf dames kregen deze lijst in 

handen, en dankzij hun aanzienlijke sommen gelds, kochten vergelijkbare spullen in 

Engeland. 

Persoonlijk zie ik ze voor me, zoekend op de Portobello Market Notthing Hill, maar daarvoor 

heb ik geen bewijs kunnen vinden. 

Het resultaat mag er zijn, mooi paleis, aardig ingericht en met prachtige tuinen. Helaas mag 

je er binnen niet fotograferen. 

De begeleide rondleiding is niet vervelend, maar neemt uiteraard zijn tijd, en na een 

wandeling door de stad, wat eten bij een Pepsi Vlag en een breiwinkel is de dag een eind om. 

Dus zetten we koers richting 

Morehead, onze volgende 

verblijfplaats. 

We passeren onderweg Onslow 

county. Moeten we aan les 

Prenens doorgeven, volgens mij 

wil Oscar er een caravan huren. 

De Verenigde Staten hebben de 

mooiste natuur en veel ongerepte 

gebieden. Maar er zijn ook 

plaatsen als Morehead.  
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De plaats telt 9000 inwoners. Daarbij is het ruim 10 kilometer lang, en naar wij schatten 150 

meter breed. We schatten dat 80% van het grondoppervlak wordt ingenomen door 

parkeerplaatsen en dat de rest oneerlijk is verdeeld tussen winkels, restaurants en een enkel 

woonhuis. Omdat de plaats aan de kust ligt bij het begin van het waddengebied van North 

Carolina kent het een enorme watersport industrie. (Het wadden gebied van NC, en een 

stukje Virginia is zo’n 320 km lang). 

En daarvoor kom ik ook, een duik met de Duikbasis Poseidon. Na mijn eerste ervaring bij 

Scuba Now was is er helemaal niet gerust op, maar hier was het duidelijk ander. 

Onmiddellijk mocht is plaats nemen achter een tafel met “the waiver”. Nu heb ik een 

respectabele lijst duiken in dit land gemaakt, dus het is niet nieuw, maar toch....  

De waiver is een dicht bedrukt A4tje, waarin je exact wordt aangegeven dat wat er oom 

gebeurd het jouw schuld is. En dat niemand, nooit, onder wat voor omstandigheden 

Poseidon aan kan spreken op iets, ergens over. Daarbij dien je iedere regel te paraferen, je 

handtekening te zetten en uitspraken te doen over hoeveel duiken je op welke diepte hebt 

gemaakt. 

Bij dat laatste vraag ik om assistentie. “Doe maar wat” is het advies, en dus fantaseer ik een 

aantal aardige getallen. Brevetcontrole is hier makkelijk: keuringsdatum, Padi platinum, en 

iets waar Nitrox op staat en je gaat je gang maar. 

Dat laatste moet je heel letterlijk nemen, want ze doen geen donder, anders dan de weg 

wijzen. Bij de flessen moet ik er maar twee pakken (ik ga voor de “100”, flessen gaan hier in 

Oz.), de weg naar de analyzer wordt gewezen en er wordt alleen gecontroleerd of ik een 

handtekening zet. 

“Lijkt me lastig” zeg ik. Ik moet namelijk aangeven hoe diep ik mag met het nitrox mengsel, 

en die geeft een aantal profielen en diepten in feet. De toezichthoudster der 

handtekeningen legt me uit dat het om profielen en diepte gaat. Als ik dan vertel dat ik met 

een 1,5 profiel duik in meters geeft ze aan dat het er uitsluitend om gaat dat ik het juiste 

getal uit hun tabel kopieer, en dat het er verder niet toe doet. 
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Met lood gaat het net zo. Er ligt een 

keurig gesorteerde verzameling in 

allerlei gewichten die samen genoeg is 

om de titanic opnieuw te laten zinken, 

maar alles is aangegeven in 

Amerikaanse ponden, en niet in kilo’s. 

Nu is dat niet nieuw, dus ik kom er wel 

uit. Waar ik het laat is mijn zorg, al kan 

ik eventueel ook een gordel pakken. 

Ik sleep alles op de boot waar we 

morgen mee gaan duiken, koop nog 

een t-shirt en een los onderdeel en we kunnen inchecken in het hotel. 

We eten bij de buren (Hardee’s) en drinken koffie bij de buren van de buren, Dunkin’ 

Donuts. De bestelling (“double turboshot in one cup van a small cappuccino with an extra 

shot”) plaatsen we geroutineerd, en ook de geestelijke begeleiding van het verzameld 

personeel gaat ons redelijk af. 

Morehead City, 16 mei 
Te vroeg sta ik weer bij Dunkin’ nu voor een ontbijt met een dubbel turboshot en een bagel. 

Een van de personeelsleden herkent me en helpt de anderen mijn bestelling te 

verinnerlijken en klaar te maken. 

Tijd om te duiken. Aan boord 

hangen mededelingen dat je 

alleen zelf verantwoordelijk bent 

voor het duiken en verder 

niemand. Ze houden een roll-call 

om te zien of iedereen er is, en 

vragen of iedereen een buddy 

heeft. Zo niet, dan moet je er 

maar een zoeken. Een jonge vent 

bedenkt dat met mij duiken wel 

een strak plan is. Hij is instructeur 

en denkt dat ik wel vaker heb 

gedoken. Ik ontken dat niet, maar leg uit dat ik ter plekke een “newbe” ben. Hij vindt het 

prima. 

We maken twee stroomduiken, waarbij ik nu nog steeds niet weet wat de mooiste was. De 

eerste gaat naar 31 meter, en het stroomt als een achterlijke, maar crew is uiterst 

professioneel, en heeft een keurig touwencircuit uitgezet. Met wat ervaring trek je je zo naar 

het wrak, en kan je aan de lijzijde van de stroom prima fotograferen en genieten. Als er dan 

ook nog een stel tijgerzandhaaien langskomen is de dag al goed. 
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Voor de tweede duik wordt een stek 

gezocht die iets minder diep is en waar 

ook de stroom vriendelijker is. Dat 

betekend langer duiken en nog meer 

zien. North Carolina komt op het lijstje 

van gebieden die je gezien moet hebben. 

Nelleke heeft een dag vrij van de 

vakantie genomen, als is ze een keer de 

weg over gestoken. En dat zonder waiver 

form. Neem aan dat je met 10 km asfalt 

niet zomaar de weg kruist. 

We eindigen de dag weer bij de Golden Coral. En daarna de dunkin’ voor de koffie. Het 

personeel is nu geheel afgericht. Ze 

herkennen ons en leveren de gewenste 

waar. Een van hen vraagt of wij ander 

geld hebben dan dollars, en of hij het 

mag zien. “ het lijkt wel vervalst” is zijn 

conclusie, en of we ook munten 

hebben. Hij neemt een euro van Nelleke 

over, want hij spaart munten. Ik kijk nog 

eens naar ons kleine geld. Twee Britse 

muntjes en iets Zwitsers zit me al een 

tijd in de weg, evenals een oud 

dubbeltje. Ook hebben we tot 50 cent 

een serie euromunten uit verschillende 

landen. Tijd om een tip te geven. De bediende is direct totaal de weg kwijt. Als we 

vertrekken loopt hij nog steeds glunderend met het geld in zijn hand door de winkel. 

Morehead – Hatteras, 17 mei 
Vandaag gaan we naar de wadden, ze zijn al genoemd. Voor de kust van North Carolina ligt 

een reeks eilanden die grotendeels met elkaar met bruggen zijn verbonden. Dat geldt niet 

voor de 2e (tellen blijft subjectief 

bij eilandengroepen, ik houd het 

op de 2e), dat nog een heus 

eiland. Nelleke heeft een 

overtocht geboekt. We hebben 

ruim de tijd om er heen te rijden, 

en dat is een prachtige rit. Veel 

duinen, veel water en veel 

pelikanen.  
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De tocht van het eerste eiland, Bodie, naar Ocracoke duurt twee en half uur, ook al ligt het 

op spuugafstand. De zandplaten verplichten de ferry in enorm om te varen. Ocracoke is te 

verdelen in twee delen. Het eerste is het dorpje bij aankomst. Dit is een piratendorp. Nu zijn 

de echte piraten opgehangen, 

verzopen met het tij of gecast door 

Steven Speilberg, maar hun nazaten 

runnen er nu boten en vistuig, of 

baten restaurants uit met namen als 

“the black pirate” of the jolly Roger. 

Dat laatste is prima, want we hebben 

trek. Ik bestel een broodje soft 

shellcrab. Da’s een aanrader, maar 

toch even een waarschuwing: de krab 

wordt door het paneer gehaald, 

gefrituurd, en vervolgens zonder 

nabehandeling op je broodje gelegd. De eerste hap krabben poten, ik geef het eerlijk toe, 

vragen even een aanloopje. 

Het andere deel van het eiland wordt beheert door de national parkservice, zodat je in alle 

rust overal kunt wandelen. Binnen een halfuurtje kan je zowel de Waddenzee als de 

Atlantische oceaan zien, want zo smal is het eiland, maar we raden aan er iets langer over te 

doen. Wij doen dat door de 

Hammock Natural Trail te lopen. 

Schildpadden hebben we er, 

ondanks de enthousiaste verhalen 

van de ranger ter plekke, niet 

gezien, maar een konijn telt ook 

zullen we maar zeggen. Verder is 

het leuk dat de Amerikanen er 

voldoende aan hebben als er bij 

de duinen een bord staat met 

“niet beklimmen, deze heuvel is 

hier echt nodig”. Het 

deprimerende prikkeldraad van de Nederlandse kust is nergens te zien.  
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Na de wandelingen rijden we door naar de tweede pond, die ons naar Hatteras brengt. Weer 

wordt er enorm omgevaren om de banken te vermijden.  

Op Hatteras blijkt onmiddellijk 

dat de keuze om op Orcacoke te 

gaan wandelen de juiste was. Dit 

eiland is goeddeels in cultuur 

gebracht. Hoewel het weer voor 

de zoveelste dag zich niet houdt 

aan de voorspelling, en het 

gewoon heet en mooi is, is het 

duidelijk dat het op deze eilanden 

regelmatig waait, stormen niet 

ongewoon zijn en er een paar 

keer per jaar een orkaan langs 

komt. De eilanden zijn zo laag, dat in het laatste geval de oceaan er gewoon overheen 

stroomt. De huizen staan dan ook allemaal op palen. Da’s handig om de auto onder te 

parkeren en onmiddellijk het (goed aangegeven) Hurrican pad naar de Blue Ridge Mountains 

te nemen als de weersverwachting wel uitkomt. 

Nadat we het hotel in Hatteras cove hebben gevonden maken we een wandelingetje door de 

buurt. Daar blijken de palen ook met vloed al handig, want die loopt rustig onder de huizen 

door. 

Hatteras – Portsmouth, 18 mei 
Het Hatteras hotel heeft het voordeel dat het een uitkijktoren heeft, zodat je over een 

belangrijk deel van het eiland kan kijken, maar het nadeel dat ze geen ontbijt serveren. De 

buren doen het maar marginaal beter: ze serveren koffie en muffins. 

Ik bestel een dubbele espresso. Een vaste klant ziet me en schiet in de lach. Een espresso 

bekertje ziet er in het land waar bekers fris per ¾ liter tegelijk worden verstrekt er 

belachelijk uit. “Heeft hij je daarmee afgescheept” zegt hij, op een toon en volume die de 

uitbater beter hoort dan ik. “Het was even onderhandelen, maar nu heb ik waar ik om 

gevraagd heb.” Hij raakt geïnteresseerd. “One of them ex-pressoos”, zegt hij, heeft is van 

gehoord. We leggen uit hoe goed dit is. Hij besluit het ook eens te proberen. Maar niet 

vandaag, want nu heeft hij al een teil warme bruine bagger. 

Het eerste doel the Great Dismal Swamp. Daartoe moeten we afscheid nemen van de 

Carolina’s, waar we nu toch al weer een tijd zitten, en terugrijden naar Virginia. 

Alle staten hebben hun eigen nummerplaten voor de auto, waar vaak “de” kreet voor de 

staat op staat. In North Carolina is dat “first in flight”. 

De oorsprong zien we nog voor we de eilanden verlaten. Vanaf nu kan alles per brug, en op 

een goed moment komen we bij de Kill Devil Hills. Daar is het Kitty Hawk state reserve. En 

jawel op die plek maakte de gebroeders Orville en Wilbur Wright hun eerste vier vluchten 

met een gemotoriseerd vliegtuig. Met de eerste twee zou je nu op de Olympische spelen op 
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het onderdeel verspringen niet in de prijzen vallen, maar de laatste was zeker een paar 

meter. Daarbij was de landing dermate hardhandig dat de vijfde en volgende vluchten 

gecanceld moesten worden, maar de gebroeders fietsenmaker hebben absoluut de eer de 

eerste vlucht te hebben gemaakt. 

De omstandigheden van toen zijn duidelijk veranderd. Waar de broers kozen voor het met 

een rotgang van een zandduin rijden, om dan op het rechte stuk op te trekken, terwijl de 

wind en vooral het zand om hun oren sloeg, is de situatie nu anders. 

Het comité voor het vastleggen van heldendaden heeft gezorgd voor stevige aanplant en 

een enorm betonnen monument op wat ooit eens een duin was. Geen zandkorrel haalt het 

nog in zijn hoofd hier niet in de houding te staan, diep onder de beplanting. 

Neemt niet weg, dat in het bijbehorende museum, met replica’s van hun apparaten, een 

prima verhaal wordt verteld, en dat je aan de hand van wat er nu ligt exact kan zien wat er is 

gebeurd. Voor wie helemaal geen fantasie heeft is er dan ook nog een groep bronzen 

beelden geplaatst die het gebeuren voorstellen.  

Voor het laatst vermaak ik me om een detail dat Nelleke in Boston al was opgevallen, het 

gebruik braille. Dat ze in de lift braille zetten is prima. Maar Amerikanen doen het overal. 

Dus als je enorme wand hebt met 1 deur met daarom het bordje men/caballero’s dan staat 

daar ook deze tekst in braille. Neem van mij aan dat ik in dat geval waarschijnlijk al 

puienzeiker geworden zo zijn.  

Het park is een aanrader. 

Wie daarna aan de 

pretparken wil kan hier ook 

terecht, want de rest van de 

weg is een lelijke mall met 

vermaak en winkels. 

Langzaam verlaten we de 

toeristen gebieden en 

komen we weer in dorpen 

waar men toeristen alleen 

uit overlevering en van de 

televisie kent. 
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Zo zijn we bij de plaatselijke pomp/supermarkt/snackbar een bewondering. Nelleke ik een 

portie wings. Mild graag. De vrouw achter de counter doet haar best, maar als ik kan ruiken 

dat het eten heet is, dan geeft Nelleke zakdoeken en een brandblusser nodig op de 

pepersaus weg te werken. Ze redt zich met een doggy bag, die zijn rustplaats in de dumpster 

van de volgende stopplaats vindt. 

Wij rijden door naar de Great 

Dismal Swamp, net over de 

grens in Virginia. Dit is een 

van de grootste nog 

natuurlijke moerasgebieden 

in de buurt. Het is nog maar 

een fractie van wat het was, 

maar nog steeds is het de 

moeite. Centraal ligt een 

groot meer, waar we zomaar 

een broedende bald eagle 

zien (op grote afstand) en een 

moerasschildpad. Om bij het 

meer te komen moet je over 

een eenbaansweg gravelweg van 6 mijl, en daarna ook weer 9 kilometer terug. Gelukkig wil 

niemand naar een moeras, dus het lukt wonderwel om heen en weer te rijden, zij het op het 

laatst in een grijze auto. 

We wandelen er ook wat. Overal zie je vlinders en hoor je vogels, we zien ook hagedis en 

meer schildpadden. En het ruikt er heerlijk. In tegenstelling tot wat men denkt, stinkt een 

moeras niet als het water er stroomt. Als er dan ook nog veel planten, waaronder de 

honeysuckle plant of wilde kamperfoelie in bloei staan, dan ruikt het heel goed. 

In het verleden werd dit 

moerasgebied gebruikt door de 

Moroons, de rebellen die vochten 

tegen de slaven handel en dit 

gebied gebruikte om de zwarten 

naar staten te krijgen waar 

slavernij was afgeschaft. 

Naast al dit moois zijn er ook de 

muskieten, die erg enthousiast 

reageren op de twee 

warmbloedige fastfood 

restaurants die het gebied binnen 

lopen. Gelukkig heeft Nelleke een flesje met “zo stink ik nog meer dan mijn soortgenoten al 

vinden dat ik stink”. Waarschijnlijk zegt het iets dat ik aan het eind van de dag veel minder 

bulten heb dan Nelleke, maar ik ga niet uitwerken wat. 
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Vanuit Great Dismal rijden we naar Portsmouth. Alles bij elkaar hebben we een best aantal 

kilometers gemaakt. De Starbucks die tegenover ons hotel ligt geeft ons zelfs de moed om 

nog een ommetje door ye olde towne te maken. Het is een gebied dat duidelijk tot de 

zuidelijke staten behoort, maar toch al veel strakker is dan bijvoorbeeld Charleston.  

Tijdens de burgeroorlog is de stad een paar keer van eigenaar gewisseld, waarbij de 

verliezende partij voor alles zekerheid de scheepswerf in de fik stak. Toen de Federalisten als 

laatste de riviermond (Elizabeth River) in handen kreeg hebben ze het Norfolk Harbour 

genoemd. Dat is foutief, want die plaats ligt verder stroomopwaarts. In de volksmond heet 

de grote marine haven van de VS echter nog steeds Nordfolk. Wij zien er allerlei 

oorlogsbodems in het water en in het dok liggen, veelal in plastic folie. De twee schepen van 

“the Navy” die we eerder deze vakantie hebben gezien zijn er maar kleine bootjes bij. 

We eindigen in een sportsbar met fantastische salades en kijken aan tegen de laatste 

vakantie dag. 

Portsmouth – Dahlgren, 19 mei 
We beginnen de dag met een bezoek aan een autowasserij. De auto grijs inleveren lijkt niet 

de beste optie. 

Daarna rijden we naar Westmoreland statepark. Dit is beroemd door de fossiele 

haaientanden die je op het strand kan vinden. Deze komen uit de leemlagen boven het 

strand. Bij ons is het strand afgesloten, omdat de leemlagen een aardverschuiving dreigen te 

veroorzaken. Hij doet niets af van de wandelingen die er in het park te maken zijn. We 

scoren op weg naar, en in het park 

kalkoen, gieren, landschildpad en 

nestelende visarenden. 

De temperatuur is nog steeds boven 

de dertig graden. 

Omdat we na de wandelingen nog 

steeds tijd over hebben stoppen we 

ook nog even bij de geboorteplaats 

van George Washington. 

Het is er uitgestorven, maar we krijgen 

er toch wel nieuwe inzichten, of sterke 

bevestiging van vermoedens die we al hadden: Amerikanen doen aan geschiedvervalsing. 
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Bij het visitorscentre worden we hartelijk ontvangen en doorgestuurd naar the historic 

grounds, daar is een toelichting, every hour, on the hour. 

Nelleke leest als altijd alle bordjes (ik ongeveer een derde) en zo weten wij dat het huis van 

de Washingtons is afgefikt, en dat niemand ooit de moeite heeft genomen het te 

herbouwen. 

De outline van het gebouw staat wel keurig aangegeven. Even verderop staat het 

indrukwekkende stenen huis met dubbele schoorsteen waar de jonge George is geboren en 

waar hij tot zijn 3e heeft gewoond. Hij is er daarna nog wel regelmatig geweest, want zijn 

broer erfde het huis toen young George 11 was, en hij kwam er graag.  

Een vrouw in historisch kostuum ontvangt ons en begint met uitleg. Om herhaling te 

voorkomen vertel ik haar van de borden in de omgeving en dat Nelleke die allemaal al heeft 

gelezen. Da’s natuurlijk jammer voor haar, want veel Amerikanen lezen niet, en een 

belangrijk deel van het 

verhaal is het alsnog 

oplepelen van die info. 

Enthousiast past ze zich aan. 

Enkele groepen dames (lees 

vooral de “all white 

upperclass” Daughters of the 

American Revolution (D.A.R)) 

vinden dat een fantastisch 

land als de VS prachtige (lees 

megalomane) monumenten 

moet hebben voor 

belangrijke onderdelen van 

hun geschiedenis. 

Een geboortehuis van de vader des vaderlands is daarbij onmisbaar. En omdat de goede man 

op een boerderij is geboren en uit alles blijkt dat hij in hart en nieren altijd boer is gebleven 

(in de positieve zin), is hier een boerderij neergezet die bij hem past, met een inrichting die 

er bij hoort. Zo staat er een spinet, want zijn vrouw speelde dat, en een snaarinstrument, 

want George danste graag.  

Dat de man drie was toen hij verhuisde, en het enkele jaren later afbrandde is iets wat 

volstrekt genegeerd wordt in de wereld van de D.A.R.  



USA East Coast 2015 Pagina 87 van 94 

Ook dat hij, nadat hij op zijn beurt de boerderij van zijn broer had geërfd, eigenaar was van 

honderden slaven is niet iets waar met het graag over heeft. Een slavenverblijf ontbreekt 

dan ook, als staan er in de keuken wel een paar bongo’s. Het model zou ik graag eens laten 

beoordelen door een cultureel antropoloog.,  

Alleen het pilaartje bij de ingang van het complex is wat min voor iemand als George, het 

haalt het niet bij de steen voor Orville en Wilbur, maar dat ging ook, en dat blijft gevoelig, 

van belastinggeld.  

De outline van het 

oorspronkelijke gebouw is veel 

recenter vast gesteld, aan de 

hand van archeologisch 

onderzoek. Onze vertelster is er 

blij mee, want anders was de 

monstruositeit op die plek gezet. 

De tuin, werkplaats, keuken en 

de dierenstallen raadt ze ons 

nog wel aan. 

Het geheel is zo ontroerend, dat 

de natuur meehuilt. Voor het eerst in de vakantie regenen we zeiknat, door een hoosbui die 

losbarst als we naar het varken van George staan te kijken. Die lijkt de regen wel te 

waarderen. Wij minder en gaan naar ons laatste hotel. 

Daarvoor rijden we naar Dahlgren, waar we alleen de stripmall van zien. We informeren naar 

eetmogelijkheden die zijn er zat, “one block down” zitten er drie, en aan de overkant de 

“Five Guys”. Dit is een snel groeiende hamburger keten. We vragen of het te lopen is. Dat 

wordt niet aangeraden, want dan moeten we “through the brush”. We wagen het er op en 

jawel, het blikt mogelijk een grasveldje over te steken en er niet voor te kiezen met een auto 

omheen te rijden. 

We willen voor dit laatste Amerikaanse maal echt eten, dus de 5 guys vallen deze ronde af. 

In plaats daarvan eindigen we bij 

Steamers, een restaurant in Key-

West aankleding. In tegenstelling 

tot de eigenaar zijn wij wel in die 

plaats geweest, dus we snappen 

niets van de inrichting, maar de 

kleurige bankjes zijn leuk, de 

reggae muziek prima en het eten 

goed. De ongeïnteresseerde 

waitress nemen we, met een 

beperkte fooi, voor lief. 
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Dalgren – Dulles – Tiel, 20/21 mei. 
Voor het laatst werken we een stapel plastic weg bij het ontbijt. Het is nummer drie op de 

lijst van dingen die we niet gaan missen als we weer in Europa zijn. Nummer twee is de 

eeuwige strijd om goede koffie en de onbetwiste nummer een is het immer loeiende geluid 

van de aircosystemen. Zelfs als je hem helemaal uit zet brommen de motoren buiten en bij 

de buren constant door.  

We hebben de tijd en beginnen daarom bij het Caledon statepark. We hebben tot nu toe 

zo’n 10-12 kilometer per dag gewandeld en willen dat graag tot het eind volhouden. Volgens 

de omschrijving van het park broeden er bald eagles, maar als biologen bedenken we dat we 

die, op basis van de kaart niet zullen zien. Hun biotoop, het moeras, zit aan de andere kant 

van het park en dat is meer uren lopen dan we hebben vandaag.  

De mooie planten en vele vogels maken de afwezigheid van het Amerikaanse staatssymbool 

meer dan goed. Mijn favoriet is de rode kardinaal, die we ook nu weer zien. In het park 

springen veel bruine padden rond, en er kruipt een stevige slang rond. Hij lijkt niet giftig, 

maar dat testen we niet uit. En, zoals bijna iedere dag zijn er eekhoorns. 

Tegen de tijd dat we terug zijn bij het bezoekerscentrum gaat de deur daar open. De ranger 

legt uit dat ze nog dicht zijn, maar ze leidt ons graag rond (heel graag, want er is geen donder 

te doen). We ontdekken dat we een zwarte ratslang 

hebben gezien. Wat agressief, maar niet giftig.  

Dan wordt het tijd de laatste kilometers naar het vliegveld 

te rijden. Onze tomtom snapt er niets van en probeert ons 

de ingang voor heftig gescreende mensen te laten nemen. 

Uiteindelijk wordt het weer ouderwets borden rijden tot 

we bij Hertz staan. Wat dat betreft is er wat spanning, 

wand de 3100 mijl hebben wat krasjes opgeleverd. 

De reactie is heel anders dan verwacht. We kijken naar en 

in de auto en concluderen dat we te veel bagage hebben 

om comfortabel met de shuttle naar de vertrekhal te 

reizen. En dus zet iemand ons even af. Een “A” 

verhuurbedrijf heeft dus ook zijn voordelen. 

Wat de VS betreft, de volgende reis zijn we al aan het 

plannen..... 
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Technische details 
Aan deze reis zijn geen reisbureaus te pas gekomen. 

De route is, uitgaande van de hoofdkeuzes “Boston – Blue Ridge Mountains – Maryland 

Sheep & Wool en D.C. door Nelleke uitgestippeld. Door de tijdsbeperking zijn Nashville en 

Savannah afgevallen. 

Vervolgens zijn met de bekende bookingssites alle hotels door Nelleke geselecteerd en, na 

overleg, vastgelegd. Hierbij is Buena Vista afgevallen. 

De auto is gehuurd op basis van een platina ANWB lidmaatschap, daarbij is gekozen voor een 

kleine middenklasser automaat. 

In grote steden, Boston, Philadelphia en D.C. is steeds gekozen voor het openbaar vervoer.  
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Bijlage – De hotels 
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