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WAT VOORAF GING 

De vorige vakantie in de VS was alweer 7 jaar geleden. Het werd dus tijd om weer plannen te 

maken. Toen Nelleke bovendien informatie over Rhinebeck vond was het plan rond. (Over 

Rhinebeck later nog veel meer). Oktober 2012 wordt voor ons de maand voor Canada en 

New England. Helaas loopt het leven niet altijd even soepel, hoewel we op dit moment in de 

KLM lounge zit te wachten op ons vertrek. 

Onmiddellijk na het reisbesluit is 

Nelleke gaan plannen. Daarbij is 

tamelijk secuur iedere meter vast 

gelegd, dus wat wil je nog meer. 

Wel, je kunt gaan oefenen. Gewoon 

wandelen in de natuur. In Sonsbeek 

hebben we zelfs een heuse waterval-

oefensessie gehouden. 

Alleen voelde Nelleke zich in de 

aanloop naar de vakantie niet 

helemaal wel. Bezoek aan de 

gynaecoloog en jawel, een cyste van 15 cm die er echt uit moest. Na wat praten lukt het 

haar om een week voor vertrek een plek op de operatietafel te veroveren. Door via drie 

kleine gaten te opereren moet het volgens de arts mogelijk zijn haar op tijd reisvaardig te 

hebben.  

Twee dagen voor vertrek volgt het definitieve groene licht, en zo zitten we dan nu in de 

lounge van Schiphol te wachten tot 

we kunnen instappen om naar 

Washington te vliegen voor een 

bezoek aan Punxsutawney Phil en het 

eten van de echte Buffalo wings. Met 

nieuwe trolley koffers zodat we niet 

of nauwelijks hoeven te tillen, want 

dat is nog streng verboden. 

Gelukkig heeft Petra ons gebracht, 

zodat we het “niet tillen” in ieder 

geval bij de start hebben 

waargemaakt. 

28 SEPTEMBER SCHIPHOL – WASHINGTON DULLES 



USA – Canada – USA 2012 

 
4 

 

De goldcard van Skyteam heeft het voordeel dat we in de lounge kunnen wachten en dat we 

overal voorrang hebben. Met Nelleke’s restklachten werkt dat perfect. Acht-en-een-half uur 

vliegen blijft een roteind. De films Amercan Pie – Reunion en Men in Black 3 kunnen daar 

maar weinig aan veranderen. Neemt niet weg dat het een vlotte, rustige vlucht is, waarbij 

we alleen even in de verkeerde rij voor de “immigration officer” komen te staan, maar 

verder is het een kwestie van naar het shuttlebusje lopen en bij Dollar een auto ophalen.  

We hebben een lelijke grote 

beige Ford, maar de 

meerderheid van de knopjes 

ziet er overzichtelijk uit, en 

binnen de kortste keren staan 

we voor ons hotel, het 

Marriott – Dulles. We redden 

het nog net om naar een 

winkelcentrum te rijden om 

iets te eten en drinken te 

halen, maar daarna noemen 

we het een dag.  

29 SEPTEMBER WASHINGTON DULLES – NIAGARA 

We zijn vroeg wakker. Door de jetlag, en niet door de opstijgende vliegtuigen die je overal rond het 

hotel ziet. Ze maken ook geen schijn van kans, want de airco neemt ieder geluid over. Met 24 graden 

kan die natuurlijk gewoon af, maar het knopje daarvoor is niet bijgeleverd. En dus brengen we een 

nacht in een loeiende omgeving door. De schoonheid van jetlag is, dat je daar dan wel weer door 

heen slaapt. 

Na een stevig ontbijt (nee, we willen geen 

full breakfast) is het gas geven. Als altijd 

zijn de (veiligheids)opschriften die 

Amerikanen overal opplakken hilarisch. 

Neem nu deze koffiekan. 

Dit wordt met zo’n 760 km onze langste 

rit. Hoewel het einddoel the City of 

Niagara Falls is, is het vandaag vooral 

groundhog day.  

De Amerikaanse fauna is uitbundig, wat te zien is aan de roadkill die een volledige natuurgids “De 

fauna van Noord-West USA” zou kunnen vullen. Wij dragen daar bijna aan bij, want op de snelweg 

staat een groep Canadese ganzen die duidelijk denken “wij zijn gans, dus denken niet, maar jullie 

rijden hier te vroeg”. Hard toeteren en veel auto doet ze besluiten toch maar opzij te waggelen. 
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En zo rijden we door Virginia richting Maryland. Hier kruisen we de Appalachian Mountains. Deze 

bergen bestaan uit hele lange ketens. Niet heel opwindend en ook niet te fotograferen. 

In Maryland valt op dat de eerste herfstkleuren te zien zijn. Nog niet zo spectaculair als ze ons altijd 

hebben verteld, maar het is een begin. Hierna komen we in staat nummer drie, Pennsylvania. Veel 

Nederlandse emigranten zijn hier geëindigd. Direct bij het informatiecentrum bij de staatsgrens staat 

een brochure over de Dutch Routes, die je kan rijden als je veel Nederlands sentiment wilt zien. Daar 

zijn we niet speciaal voor gekomen. Wij hebben de TomTom ingesteld op Punxsutawney. Dat is 

Indiaans en betekend Stad van de Zandvliegen. Zoals bijna alles hier ligt het in 

Nergenshuizen Buiten. Dat is leuk, want we rijden door een reeks kleine steden en dorpen. 

Sommige met namen als King en Queen, wat toch opmerkelijk is voor een Republiek. Maar 

ook zien we gedurende de dag veel namen die zijn meegenomen uit Europa zoals 

Salamanca, Berlin, New Paris & Hamburg. Echte plaatsen zijn het nauwelijks. Er zijn houten 

huizen, die sterk aan Scandinavië doen denken, een kerk (of meer) en een begraafplaats met 

veel Amerikaanse vlaggen. De ruimte rond de huizen is enorm. 

Overal is men zich aan het voorbereiden op de herfst. Er hangen stropoppen aan 

lantarenpalen en overal zijn pompoenen te koop. In een aantal plaatsen zijn herfstmarkten 

georganiseerd en er hangen uitnodigingen voor Oktober-festen. 

De Ford blijkt een benzinezuiper te zijn, en dus moet er even voor Punxsutawney worden 

getankt. Niet iets om normaal in een verslag te zetten, maar aan het pompstation zit een hal 

met een veiling en een veilingmeester. Het-duurt-even-voor-we-hem-kunnen-volgen. Hij 

begint met omschrijving: “Now folks, we have here a box with shovels. There is… about 

twenty of thirty of them”. De shovels in kwestie blijken plastic kinderschepjes te zijn. Hij 

vervolgt bijna zonder adem te halen “Who gives a dollar-a-deal-a-dollar-a-deal-two- dollar-

a-deal-a-dollar-a-deal, three-dollar-a-deal-a-dollar-a-deal,three-fifty-a-deal-a-dollar-a-deal, 

three-fifty-a-deal-a-dollar-a-deal, three-fifty-a-deal-a-dollar-a-deal, three-fifty-a-deal-a-

dollar-a-deal-it-is-to-John!” Want iedereen kent elkaar. Onder de kooplustigen is een groep 

Amish, die er net zo uitzien als iedere comedyserie ze neerzet. Baarden, strooien hoeden en 

vrouwen met lange jurken en hoofdkapjes. Alleen rijden ze wel met auto’s terwijl de 

waarschuwingsborden op de weg paard en wagens beloofden. 

Via de baggerplassen verlaten we het veilingterrein weer en rijden 

de laatste miles naar Punxsutawney. Bij de ingang van de plaats 

wordt door niet te missen borden aangegeven waar het om gaat. 

Dit is de weersverwachting-hoofdstad van de wereld, wat wordt 

bepaald door de aanwezigheid van een enorme bosmarmot 

(groundhog) die Phil heet.  

Eens per jaar wordt Phil in een hok op de heuvel buiten het dorp 

gestopt. Daar wordt hij dan weer uitgehaald door leden van de 

Inner Circle, mannen met hoge hoeden en negentiende eeuwse 
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kleding. Die praten met hem en vertellen dan dat Phil een schaduw heeft gezien, of niet. 

Afhankelijk van het antwoord is het “six more weeks of winter” of niet. De heuvel, Gobbler’s 

Knob, trekt op 2 februari zo’n 30.000 bezoekers. Nu ligt het er verlaten bij, waardoor Knorf 

mooi in het hok op de foto kan.1 Verder stappen de meeste toeristen niet eens uit de auto. 

Raam open, foto maken en gas geven. 

Wij doen het kalm aan, we zien zelfs een mooi wit hert. En we maken een wandeling door 

het dorp. Hier kan je echt smalltown Amerika zien. Veel houten huizen, de beroemde 

brandtrappen en kleine winkeltjes. Daartussen staat een serie beelden van Phil, en nu ook 

de herfstpoppen. 

In het dorpscentrum annex bibliotheek, brandweer 

en politiebureau ligt Phil te slapen in zijn kamer. We 

eten wat kip bij McD, waar we tot onze verbazing 

een Amish met twee dochters zien. 

Vanuit het dorp rijden we richting Buffalo. Doel is de 

Buffalo Wings. Er zijn opvallend veel motorrijders en bars 

hebben regelmatig borden met “Bikers, Welcome” . En 

jawel, we zitten op het noordelijke deel van route 66. 

Naarmate we noordelijker komen zien we meer 

herfstkleuren. Het geel en rood is onwaarschijnlijk mooi, 

vooral in het Alleghany National Forest dat we 

doorkruisen. 

De waarschuwingsborden geven ook reden om na te 

denken. Gevaarlijk op de weg kunnen zijn: Amish, beren 

en sneeuwscooters.  

Voor we het weten zijn we in de laatste staat van vandaag: New York. 

Uit eerdere ervaring weet ik dat Buffalo een enorme stad is. Het idee er blind in te rijden op 

zoek naar kippenvleugels is na ruim 700 km net even te veel. Langs Lake Erie rijden we door 

naar de City of Niagara Falls. Het stadje is van ver af te zien door de waterwolk die boven de 

waterval hangt. We checken in en eten “near-Buffalo Wings”, die inderdaad erg lekker zijn. 

Wel krijgen we direct een lesje Amerikaans. Naast onze tafel bestelt men een glas 

“Kèbbernee”. Je zou verwachten dat de ober niet begrijpend kijkt, in een lachstuip schiet of 

de bewaking roept. Niet van dat alles. Zonder een spier te vertrekken schenkt hij een glas 

Franse wijn in die hij aanreikt onder de woorden: “There you go sir, here’s your cab”. 

Iedereen is volmaakt tevreden. 

                                                                 
1
 Nee, Knorf leggen we niet meer uit. 
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In het donker lopen we naar Goat Island, dat in de Niagararivier tussen Lake Erie en Lake 

Ontario ligt. Hier is de grote frustratie van de Amerikanen. Weliswaar kan je hier tussen de 

watervallen lopen, maar het zicht op de Falls is niet bijzonder. Daarvoor moet je naar 

Canada. Neemt niet weg dat het natuurgeweld ook bij de avondverlichting indrukwekkend 

is. 

30 SEPTEMBER – NIAGARA – TORONTO 

De volgende ochtend scoren we een bagel in de pub van het hotel. We staan in no time aan 

de grens, en na een bijna ongemerkte ondervraging rijden we Canada in. Een beetje althans, 

want we willen de Falls nu echt zien. De auto gaat op een dure parkeerplek, en van daar 

lopen we naar het water. De American, Bridal Veil en Horseshoe Falls zijn van hier uit 

prachtig te zien. We hijsen ons in een plastic poncho en gaan met veel, heel veel Chinezen 

aan boord van een rondvaartbootje dat ons dicht bij de watervallen brengt. Indrukwekkend, 

dat is alles wat we er van kunnen zeggen. En dan te bedenken dat een groot deel van het 

water nu wordt omgeleid voor de waterkrachtcentrales in het gebied. Vroeger sloeg het 

watergeweld een meter rots per jaar weg, nu is dat nog maar 30 cm. 

 

We lopen na afloop even de Canadsese kant van de stad in. Dit blijkt een groot pretpark. 

Casino’s, Ripley’s Believe It Or Not, een spookhuis, wassenbeeldenmuseum en een 

midgetgolfbaan met Dinosaurussen zijn maar een paar voorbeelden van de enorme 

speeltuin die hier is aangelegd. We beperken ons tot een koffie en een hamburger en geven 

dan gas richting Toronto.  
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De route is een vervelende snelweg. Druk en, met uitzondering van wat zicht op Lake 

Ontario, geen inspirerende omgeving. 

In de stad van 2,6 miljoen inwoners vinden we snel ons Alan Gardens B&B aan Pembroke 

Street, waar we worden opgewacht door Nadia Geith. Na het ongeïnteresseerde inchecken 

in de grote hotels kunnen we nu beginnen aan een half uur toelichting, inclusief een 

sleuteltraining. Nadat ik ben geslaagd voor het praktijkexamen “dichtdoen van de voordeur” 

mogen we aan de hand van een kaart, die inmiddels vol staat met cirkels en pijlen, de stad 

in. 

Heel boeiend kan ik de stad niet vinden. Veel daklozen, 

verval en voordeuren die extra op slot moeten. De stad 

wordt door Yonge Street gescheiden in een East en West 

gedeelte. Wij zitten in East en merken dat West er stukken 

beter uitziet. Morgen wil Nelleke naar een breiwinkel, en het 

lijkt een aardig idee om daar alvast naar te zoeken. We 

passeren het Textiel- en het Art Museum. Beiden zijn al dicht 

en, wat heel jammer is, het Art Museum is morgen ook 

gesloten. Dus moet ik het doen met een beeld door Henry 

Moore dat voor de deur staat.  

Even voorbij het museum begint het zeer uitgebreide 

Chinatown. De tweede helft van de vorige eeuw zijn 

duizenden Chinezen deze kant uit gekomen. Er is veel te 

fotograferen, en dat breekt me op, want bij een onhandige beweging glijdt de telelens uit 

mijn tas. Na grondige inspectie blijken de zonnekap en het UV filter de klap te hebben 

opgevangen, waarbij de laatste versplinterd is. 

We lopen eerst door naar de winkel “sla breien”, duidelijk herkenbaar doordat alles voor de 

deur is ingepakt in wol. (Voor de Engels sprekenden onder ons: de zaak heet Lettuce Knit). 

De winkel ligt aan de grens van 

de wijk Kensington. Vandaag is 

de grote markt die drie keer 

per jaar wordt gehouden, in 

tegenstelling tot de wekelijkse 

markt. Het verschil is dat deze 

grote markt drie uur langer 

duurt, zodat we het staartje 

nog kunnen meemaken. Het is 

een wijk met enorm veel 

murals. Graffiti is sowieso al erg 

groot in Toronto, maar 
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Kensington spant de kroon, Er heerst een 60-er jaren hippie sfeertje met de meest boeiende 

figuren. Lichtblauw en roze schijnt de favoriete kleurencombinatie en haar lijkt niet in één 

kleur te mogen tenzij het zeer vervormd is. De sfeer is in ieder geval ontspannen en 

gemoedelijk. We eindigen in een Mexicaans restaurant waar we voor een matige prijs een 

redelijke maaltijd krijgen. Het personeel is bijzonder vriendelijk en komt zelfs vragen hoe we 

het te eten vonden. Daarbij geven ze aan zelf uit Brazilië te komen en Mexicaans voedsel 

smerig te vinden, omdat er te veel kruiden in zitten. Met deze overmaat aan eerlijkheid 

wordt het tijd om richting B&B te sjokken waar ik de voordeur geoefend achter mij sluit. 

1 OKTOBER – TORONTO 

We beginnen de dag met de B van B&B. Nadia serveert een loodzwaar ontbijt dat bestaat uit 

havermout met appel, scrambled eggs, toast en fruit. Ze heeft zelf een Oekraïense 

achtergrond, waardoor we haar de koffie moeten vergeven. 

Het eerste doel is de CN tower. Dit gebouw uit 1976 was tot 

2010 de hoogste toren ter wereld, althans als je hoogste 

definieert zoals het je uitkomt (een hogere wolkenkrabber is 

bijvoorbeeld gestapelde woningbouw en geen toren  ). Hoe je 

het ook wendt of keert, met 553 meter is het een kneiter. Voor 

gewone mensen zoals wij is er op 351 m een plateau met 360o 

uitzicht. Er is zelfs een glazen vloer waardoor je recht naar 

beneden kunt kijken. Niet iets voor mensen met hoogtevrees. 

Het uitzicht is enorm, vooral dankzij het prachtige weer. Er is 

heel mooi te zien hoeveel parken de stad heeft en hoe groot het 

Ontariomeer is waar het langs ligt. In de verre verte is zelfs 

Niagara nog te zien. 

In de souvenirshop scoor ik een Tilley hat, de hoed voor de echte toerist, met een gratis 

handleiding van acht 

pagina’s. 

Aan de voet van de toren is 

het een en ander aan 

recreatievermaak zoals een 

spoorwegmuseum en een 

walk of fame. Wij gaan op 

zoek naar de wolwereld van 

de stad, daarbij slechts even 

onderbroken door een 

bezoek aan Second Cup, een 

echte koffieketen die het 
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cafeïnegebrek van eerder op de dag aanzuivert. Door de wandeling krijgen we een aardig 

beeld van de stad, waarbij er twee opvallende dingen zijn. Allereerst Fort York, dat een 

belangrijke rol heeft gespeeld in de strijd met de zuiderburen uit de VS en vervolgens de 

matrassen. 

Torontonians zijn niet het schoonste volk ter aarde, waardoor er ook in goede buurten nogal 

wat puin te vinden is. Om een of andere reden is er daarbij een voorliefde om matrassen op 

straat te donderen. Misschien toeval, en misschien maar eenmalig, maar wij zagen ze overal. 

De wolexpeditie lukt, we vinden zowel Romni Wools als Lettuce Knit en Nelleke breidt haar 

voorraad stash2 verder uit. Romni is zo groot dat ik zelfs onder de indruk ben.  

Lettuce Knit brengt ons terug naar Kensington, waar Nadia ons Wanda’s Pie in the Sky heeft 

aangeraden. Naast taart heeft deze vegetarische winkel ook broodjes en soep, dus we 

nuttigen een uitstekende verlate lunch. Binnen de 

vreemde bevolking van de wijk treffen we nu wel 

een hele bijzondere. Een man met een pyjama-

achtig pak met zwarte en gouden strepen loopt op 

blote voeten met een omgekeerde Ikea Poäng 

fauteuil op zijn hoofd. Op de stoel ligt weer een 

kapteinspet. In zijn hand heeft hij een 

Boeddhistische bel, waar hij om de paar stappen op 

slaat. Dan wacht hij enkele tellen en waart weer 

verder. 

Vaste bezoekers leggen uit dat hij dit al jaren doet 

en een vaste route door de wijk heeft. Het verkeer 

lijkt hem ook te kennen, want men neemt niet de 

moeite om hem plat te rijden. 

Na de lunch gaan we terug naar de B&B voor een 

korte stop, waarbij we andermaal de fauteuil op religieuze grondslag kruisen. 

Aan het begin van de avond wandelen we naar Allan Gardens Park. De botanische kassen in 

het park zijn al dicht, maar er valt genoeg te zien. Zo is er een verbouwing aan de gang, en de 

schutting er omheen is voorzien van een mural. Ik maak er een foto van, waarna we worden 

aangesproken door een Indiaan die vertelt dat de hele muur vol zit. We lopen om het geheel 

heen en het blijkt een volledig door Indiaanse symbolen gevulde voorstelling te zijn. Het is 

indrukwekkend, al worden we ondertussen veelvuldig afgeleid door alle zwarte en bruine 

eekhoorns. De laatsten hollen hier rond in een nog hogere concentratie dan in de rest van de 

stad. 

                                                                 
2
 Zie verklarende woordenlijst uit verlag over onze reis naar Londen 2009: 

http://www.kooltiel.nl/Vakantie%20Pagina's/Londond2009/London%202009.pdf. 

http://www.kooltiel.nl/Vakantie%20Pagina's/Londond2009/London%202009.pdf
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Als laatste ronde lopen we nog een stuk door de Old Town, waar de duisternis valt. We gaan 

nog een keer terug naar Nadia’s B&B. Toronto? Check! 

 

2 OKTOBER – TORONTO – HUNTSVILLE 

We beginnen de dag weer met Nadia’s ontbijt. De scrambled eggs zijn vervangen door kaas-

ei muffins maar verder is het gelijk & veel. We zetten koers voor de korte rit richting 

Huntsville. Toronto uit rijden is een eitje, er in zit het muurvast, we hebben dus mazzel. 

Verhalen over dit deel van Canada vertellen, dat dit deel van het land plat en saai is. Het 

eerste is zeker waar, het tweede snel minder. Als je vanuit Toronto over de Queens Highway 

noordelijk rijdt wordt het uitzicht snel interessanter. Het is een agrarisch gebied met 

glooiende heuvels en op dit moment weer de prachtige herfstkleuren. Twee duidelijke 

verschillen met de VS zijn te vinden op de snelwegborden. Hier worden wegnummers niet 

aangegeven binnen de vorm van de staat in kwestie, maar binnen een kroon. Daarnaast 

wordt alles in kilometers aangegeven. 

In Huntsville logeren we in Tulip Inn, een motel met 

eigen nature trails en een eigen strand. Nu is dat 

strand de rivierbedding, en de trails heb je in 10 

minuten gehad maar alles bij elkaar is het gebied 

van een meedogenloze schoonheid en wordt heel 

duidelijk waarom de Canadese vlag wordt gesierd 

door een rood esdoorn blad. Verder hollen er ook 

hier overal eekhoorns, maar van een kleinere soort. 

Ze zijn ernstig bezig met het aanleggen van een 

wintervoorraad, waarbij onze waranda wordt 

gebruikt om dennenappels uit elkaar te halen. 
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Het internet is zeuren, en dat doen we dan ook hardgrondig. De beheerster belooft 

beterschap. 

Wij bekijken de stad, die even saai is als de gemiddelde Amerikaanse plaats. Lang uitgestrekt 

en niets boeiends. Of het zou de Tim Horton moeten zijn. Deze keten verkoopt echte koffie, 

en dat mag vermeld worden. Evenals de jongedame die ons helpt. Het is duidelijk haar 

eerste dag. We moeten echt alles vertellen en herhalen en dan gaat het nog fout. Eerst 

vraagt ze wanhopig aan haar oudere collega hoe ze een BLT klaar maakt. “Bacon, lettuce, 

tomato & mayo, how hard can it get?”, krijgt ze als antwoord. Bijna goed, want wij hadden 

ook om kaas gevraagd, waarbij ik voor de vierde keer vertel dat Nelleke ook echt een 

croissant wilde. “So that’s it?”, vraagt ze met de nodige twijfel. “The coffee? ” stel ik voor. 

Met een rood hoofd verdwijnt ze weer. Na een extra bocht na mijn “These are two regulars 

and not an espresso and cappuccino” is ze van ons af. Onze mededeling dat de BLT’s erg 

lekker zijn doet haar weer een beetje groeien. 

 De hele onderneming vraagt weinig tijd, dus al snel zitten we in het nabij gelegen 

Arrowhead Provincial Park. Op dit moment zijn er zo weinig toeristen dat de bewaking naar 

huis is, al hebben ze een bord met een waarschuwing voor beren achter gelaten. Zij mogen 

dan vinden dat het een bearea is, wij komen niet verder dan het geluid van een huilende 

wolf en het fotograferen van een slang. Ook de beloofde elanden hebben zich onder een 

struik teruggetrokken. We wandelen een paar uur langs de oever van een meer wat, naast 

de schitterende herfstkleuren, ook prachtige reflecties in het water oplevert. Na nog een 

paar stops op opmerkelijke punten zit de dag er op. We halen een stuk pizza in de 
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plaatselijke super (waarbij Nelleke ook weer veel acryl vindt) en noemen het een (mooie) 

dag. 

3 OKTOBER - HUNTVILLE  

Bij Tulip Inn is geen ontbijt te kopen, dus we starten weer bij Tim Horton. Prima ontbijt, 

goede koffie, de manier om de dag te beginnen. 

Hierna tanken we. Huntsville is een klein dorp. De tankbediende vraagt “Didn’t I see you at 

Timmy’s?” en wil vervolgens weten waar we vandaan komen.  

“Europe”  

“Ah, cool, I want to go there too! Is it a long drive?”  

Ik kom niet verder dan vertellen dat we vannacht in de stad hebben geslapen, maar dat we 

gisteren de hele dag hebben gereden. 

Daarna is het tijd voor serieus toeristen werk: het enorme Algonquin Provincial Park. Voor 

een dag bezoek betaal je C$16, maar daar krijg je dan ook keurig uitgezette wandelroutes 

voor.  

 We beginnen met een rondje Peck Lake, na een wilde kalkoen gefotografeerd te hebben. De 

wandeling valt, in vergelijking met gisteren, wat tegen. Een toeristenpad met mooie 

herfstkleuren maar met veel minder paddenstoelen en mossoorten. Eén kikker is de totale 
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opwindende score. Na een uurtje zitten we weer in de Ford en hebben we honger. Een 

kilometer of tien het bos in is een restaurant. De rit er heen is alleen al de moeite waard. Nu 

echt over een nauwelijks verharde weg tussen de herfstkleuren door, met links en recht 

meren en moerassen. 

Het restaurant blijkt heel luxe te zijn. We geven er meer uit dan normaal voor een diner, 

maar het levert drie voortreffelijke gangen op. Voor we wegrijden fotografeer ik nog een 

mus. Normaal niet iets om in een verslag te zetten, maar dit beest heeft een soort race-

striping op zijn kop. Toch nog eens opzoeken wat dit echt was. 

Als laatste wandelen we een deel van Mizzy Lake trail. Elf kilometer, met een geschatte 

wandeltijd van zes uur, en schatten kunnen ze. Dus beperken we ons tot een deel van de 

tocht. Deze trail is veel mooier dan de vorige, met veel klauterwerk. We komen langs 

beverdammen en zien weer een ander type eekhoorn druk in de weer met het aanleggen 

van wintervoorraden. Helaas, ook hier komt het grote wild niet in beeld. Terug bij de auto 

begint het voor het eerst echt waanzinnig te regenen, dus we gaan terug naar Huntsville 

waar we bij de Subway een broodje scoren voor we in het hotel gaan werken aan de foto’s 

en dit verhaal. 

4 OKTOBER – HUNTSVILLE – MONTREAL 

Vandaag is met 570 kilometer de één na langste rit. Op zich een afstand die best te doen is, 

maar hardrijden zit er niet in, vaak halen we het gemiddelde van 80 km per uur niet, en dan 

kost zo’n rit je de hele dag. We beginnen bij Tim Horton, om andermaal te constateren dat 

hun producten uitsteken zijn, en het personeel incompetent. Uiteindelijk weet ik een half 

ontbijt te scoren (geen havermout) en een uitstekende koffie en daar moeten we het maar 

mee doen. De eerste ca. honderd kilometers zijn het mooist. We moeten nu heel Algonquin 

Provincial Park door, dus dat is langdurige genieten van de herfstkleuren en de meren om 

ons heen. Daarna wordt het een meer agrarisch gebied met kenmerkende schuren die 

veelvuldig in films uit dit wereld deel zijn te zien, en grote graansilo’s. Rond lunchtijd 

stoppen we bij een Subway. Ik 

vraag om een broodje eiersalade. 

Daar doen ze niet aan zegt de 

broodvouwer. Ik wijs hem op een 

enorm bord achter hem, waar het 

product zeer breed staat 

aangekondigd. Hij kijkt er naar of 

hij de achtergrond voor het eerst 

ziet en zegt dan: “Dan is het op”. 

Je moet weten wanneer je je 

verlies neemt, dus het wordt een 

broodje kip. 
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We nemen de bocht rond de hoofdstad Ottawa, ook een enorme stad, en rijden de laatste 

kilometers door de provincie Quebec naar Montreal. Dit is dus het gebied van de 

separatisten, waarom is volstrekt onduidelijk (los van de taal). De schoonheid van de 

provincie zal het niet zijn, wij geven wat dat betreft tot nu toe de voorkeur aan Ontario. 

Montreal ligt op een eiland, en telt 1,6 miljoen inwoners. Het is er dus druk. Zo druk dat we 

onmiddellijk in de file komen. Alles staat hier in het Frans aangegeven. Dus de afslagen staan 

aangegeven als Est en Ouest. Nu is mijn Frans meer dan roestig, betonrot zou een betere 

aanduiding zijn. Maar gevoelsmatig kloppen de richtingen niet. Nelleke legt me nogmaals uit 

dat als je Ouest maar Frans genoeg uitspreekt het vanzelf als West klinkt. Door de file krijg ik 

een uur om er over na te denken, maar gevoelsmatig blijft de richtingaanduiding fout. Later 

ontdek ik dat de windstreken in de stad 90o zijn gedraaid, zodat Est hier Noord en Ouest zuid 

is. Het voelt ineens veel beter. De verklaring ligt in het feit dat het eiland wordt omgeven 

door de rivier “fleuve Saint-Laurent”. De bewoners van de stad gingen er terecht van uit dat 

de fleuve naar de Atlantische oceaan stroomde, maar hadden niet door dat de rivier ter 

plekke een bocht maakt en noord-zuid stroomt. 

Nu heeft de bevolking van de stad wel meer eigenaardigheden. Zo is het oude centrum (de 

haven) gevestigd bij de Koninklijke berg: Mont Royal. Deze berg heeft een hoogte waar de 

Sint Pietersberg zich dood om lacht. Ieder ander beschaafd volk noemt het een heuveltje. 

 Uiteindelijk vinden we ons 

hotel. Hotel St.Catherine 

ligt aan de Rue de 

St.Catherine in het midden 

van Le Village, de Gay buurt 

van de stad. Het is een 

dump. Volgens goed 

Canadese gewoonte ligt er 

een matras voor het 

gebouw. Ook moeten we 

via een wiebelige 

wenteltrap naar boven met 

onze koffers. Aan de 

trapleuning blijf je plakken en in de kamer hangt een WC verfrisser die wanhopig probeert 

de rooklucht weg te werken van hen, die van mening waren dat het rookverbod “voor die 

andere mensen” was. In feite is het hotel een combinatie van twee woningen waar zo veel 

mogelijk kamers in gerost zijn. Een tafeltje ontbreekt en het gordijn dondert uit de rail als ik 

er achter probeer te kijken. 
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Pluspunten zijn er ook. De kamer zelf is uitermate schoon en de hotelier is vriendelijk en 

behulpzaam. Hij legt uit dat hij C$ 3 p.p.p.n. moet vragen aan gemeentebelasting en dat we 

daardoor tenminste moeten proberen een tegenwaarde aan dit bedrag aan 

toeristeninformatie mee te nemen. We verlaten zijn kantoor dan ook met een stapel kaarten 

en boekjes, aangevuld met zijn goede raad. 

Door de lange rit en de bijbehorende vertraging zijn we toe 

aan het avondeten. Aan de hand van de kaart lopen we eerst 

door de Gay buurt. Vlaggen en verlichting geven duidelijk de 

seksuele geaardheid van de aanwezigen aan. We beginnen 

met een koffie bij het druk bezochte Second Cup, waar 

Nelleke 50% van de vrouwelijke bevolking uitmaakt. Na een 

aantal dwarsstraten, waarbij we de nodige travo-fetisch 

winkels en besloten Gay-bars passeren gaan we de hoek om 

en komen bij het andere uiterste: stripclubs en videocabines 

voor al uw heteroseksuele genot. Wij willen gewoon eten en 

zie daar, weer een kruispunt en we staan voor Restaurant 

“Amigo”.  

Volgens de advertentie een uitnodigend restaurant met 

vriendelijk voorkomen. In werkelijkheid moeten we langs een 

stalen traliedeur een morsige trap op tot we in een ruimte 

komen waar een Chinees ons verstoord aankijkt. (Yep, Amigo is een Chinees restaurant, 

waarschijnlijk bedoelde de oorspronkelijke uitbater Mes Amis, om zich aan de lokale taal aan 

te passen)  

Na mijn mededeling dat we komen om te eten, worden we vriendelijk naar een zitplaats 

geleid. Op de tafel ligt een grote stapel plastic tafelkleden van het niveau wegwerpzakje. 

Onmiddellijk rukt men een soort 

mes en vork aan ter aanvulling van 

de klaar liggende eetstokjes. En we 

krijgen een pot thee. Hoewel het 

restaurant een net zo’n vrolijke 

rommel is als het gemiddelde 

restaurant in Beijing valt één ding 

op. Aan de muur hangt een affiche 

dat ze in 2011 tot de 100 beste 

Chinese restaurants van Canada 

behoorden, en dat maken ze waar. 

Het eten is voortreffelijk. 
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Via de neonreclames van de Chinese en de Homobuurt komen we terug in het hotel. Morgen 

de stad serieus bekijken. 

5 OKTOBER - MONTREAL 

Onze hotelier schenkt een koffie waarover Nelleke dingen zegt die ik hier kuis tot “het zou 

onder de Conventie van Genève 

moeten vallen”. Dit lichtbruine warme 

water, dat wordt geserveerd in een 

mok voor de huiselijke sfeer, is het 

hoogtepunt van het continentale 

ontbijt dat ons met zorg wordt 

aangeboden. De croissant gaat even in 

de magnetron en de jus in een plastic 

bekertje, want het moet niet al te 

huiselijk worden. Als ik daarna nog erg 

hongerig kijk, kan ik nog een blue-berry 

muffin krijgen, die ook weer even 

wordt voorgewarmd. Tijdens dit proces 

praat de man aan een stuk door. 

Onder normale omstandigheden is dit 

m.i. een door juristen geaccepteerd 

excuus voor veel en openlijk geweld 

(zeker als deze koffie als “exhibit A” 

wordt binnengedragen), maar nu 

moeten we zeggen dat de man niet 

alleen onderhoudend is, maar ook zinvolle info geeft. Als we dan ook de stad in lopen, 

opzoek naar cafeïne in voldoende concentratie en met de juiste smaak en temperatuur, 

weten we waar we moeten zijn. Alleen al in deze straat zitten Café Starbucks en Second Cup, 

en dan zijn er nog Timmy’s en Vaanoete. Deze laatste wordt speciaal door onze 

pensionhouder aangeprezen om de milde smaak. Helaas kunnen we ons hier niets bij 

voorstellen, tot Nelleke ineens in een lachstuip schiet. Ze heeft het ontdekt: Van Houtte! 

En zo komen we op de taal. Mijn Frans is slecht, maar voldoet in Frankrijk prima om aan de 

eerste levensbehoeften te voldoen. Een lichte verwarring aan de andere kant van de 

counter, maar als de sla methode wordt toegevoegd (C’est la, en wijzen) dan kom ik er 

uitstekend mee weg, al zeg ik het zelf. De niet Engels sprekende Canadezen hebben echter 

een accent zo groot als morgen de hele dag, en hier leidt mijn Frans(oide) tot totale 

verbijstering en onbegrip. Zo sterk dat het zelfs weer leuk wordt om het te spreken. In 

Montreal is echter bijna iedereen tweetalig, dus na een korte marteling met mijn 
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taalvaardigheid geven we meestal snel toe aan het nadrukkelijke verzoek om Engels te 

spreken. Als je dan toevoegt dat je uit Europa komt en geen Yankee bent, dan zit je geramd. 

Vandaag lopen we de zolen van 

onze schoenen, maar we doen de 

hele tocht die ons door de hotelier 

is voorgesteld. Wederom via de 

Chinese buurt lopen we naar de 

oude stad, die een duidelijk Frans 

karakter ademt, en van daar naar 

de oude haven. Toen die het 

aflegde tegen andere havens heeft 

men er een groot park van 

gemaakt en dat ziet er aardig uit. 

Op uitdrukkelijk aanraden 

bezoeken we twee kerken, als 

eerste hier in de oude stad de kathedraal. Het is een opmerkelijk fraai gebouw aan de 

binnenkant, met twee rijen balkons en veel blauw licht. De buitenkant is tamelijk saai. Het 

ligt aan een plein dat verder voornamelijk uit bankgebouwen bestaat.  

Na het rondje door de haven en een wandeling door een van de monumentale gebouwen 

dat nu een verzamelgebouw is voor kleine winkeltjes met hebbedingen (zelf noemen ze het 

kunst) stappen we in de metro die ons bijna naar de top van Mont Real brengt. Voor het 

uitstapstation is men druk bezig met ontgroening, en dat is niet zo vreemd, want we zitten 

vlak onder de universiteitsgebouwen die op de top 

staan. Het uitzicht op de stad is aardig, maar inmiddels 

hebben we bedacht dat Montreal toch niet onze stad 

is. We dalen de heuvel een stukje af tot we bij de kerk 

van Jozef komen. Op zich niet gek in een land van 

lumberjacks. Het enorme gebouw is op een apart 

heuveltje gezet. Pelgrims kunnen hier op hun knieën 

de trap op. Dat valt niet mee, want het heeft net wat 

geregend, en het water blijft in de uitgeholde treden 

staan. Dit weerhoudt sommigen toch niet van een 

religieuze duurproef, maar wij pakken de trap en in 2e 

instantie zelfs met veel genoegen de roltrap. 

Die brengen ons naar de hypermoderne kerk die in de 

60-er jaren is neergezet. Beelden zijn vooral gemaakt 

van het hardhout dat in Canada groeit, en dat veel 

lichter van kleur is dan het donkere eikenhout dat in 
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Europa wordt gebruikt. En zeker niet door de minste kunstenaars. We treffen het. Na 40 jaar 

klonk het enorme orgel niet meer zoals het hoort, en is het geheel gerenoveerd. 

Overmorgen wordt het officieel ingewijd, en nu is het koor aan het oefenen. Het is een 

fantastisch koor, maar omdat het duidelijk een oefening is hoeven we niet op onze tenen te 

lopen. Vanuit de kerk sjokken we de Koninklijke Berg af naar de stad en stappen in de metro 

voor ons laatste doel van vandaag: het Olympisch station uit 1976. 

Iedere vier jaar doet een land een poging om een nog megalomaner stadion te bouwen dan 

het jaar er voor. Als je dan 36 jaar terugkijkt, zou je denken “toen snapten ze het nog niet”. 

Niet is minder waar. Het ontwerp is nog steeds fantastisch en we kunnen zelfs het 

Olympische zwembad van binnen bekijken. Dan begint de slijtage toch wel toe te slaan. We 

pakken de metro terug naar de omgeving van het hotel en eten in een sportsbar & 

restaurant, waar de muren zo ongeveer behangen zijn met TV’s. Het eten is niet slecht, en zo 

eindigt de dag afgedraaid maar tevreden in het bijzondere St. Catherine. 

Verder valt over deze dag te melden dat Nelleke haar laatste hechtingen weet te 

verwijderen. 
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6 OKTOBER – MONTREAL – QUEBEC 

Bij het opstaan is er even een probleem, het 

ontbijtrestaurant zit vol. Dat wil zeggen dat alle vier de 

plekken bezet zijn. Als altijd was ik al even wakker en bedenk 

dat er nu koffie gedronken wordt, desnoods niet huiselijk. 

Ondertussen weet ik ook waar de oploskoffie staat, zodat ik 

de bruine vloeistof kan upgraden naar een medicinaal 

verantwoord niveau. De smaak is helaas niet te beïnvloeden. 

De hotelier is blij als we vertellen dat we al zijn tips hebben 

opgevolgd, en hij legt verwoed uit wat we volgende keer 

moeten bekijken en hoe hij zijn hotel nog meer gaat 

verbeteren.  

Daarna rijden we in de regen naar ons volgende verblijf, 

Hotel Manoir de la Tour in Quebec, Quebec. Een groter 

verschil met de vorige dag is nauwelijks mogelijk. Hier zitten we in het souterrain van een 

statig vrijstaand gebouw, dicht bij het centrum van de stad. Voor het eerst kunnen we ook 

enig enthousiasme opbrengen voor een Canadese stad. De gebouwen zijn heel Europees en 

er zijn ook vergelijkingen te maken met de oude binnenstad van New Orleans. Veel trappen 

en balkons aan de verder overwegend stenen gebouwen. We hebben door de korte rit nog 

een halve dag om de stad te bekijken. Deze gebruiken we goed, vooral omdat het al snel 

droog wordt. Bij terugkeer in het hotel blijken we driekwart van de bezienswaardigheden al 

gehad te hebben. 

Het meest opvallende is dat de stad extreem Frans is. Op het parlementsgebouw van de 

provincie wappert niet langer de Canadese vlag, maar die van Quebec: Blauw met een wit 

kruis en de Franse lelie. 

Een hele straat naast het 

parlement is in gebruik om 

met standbeelden en tekst 

aan te geven wie er 

allemaal Franse premiers 

van dit gebied zijn 

geweest. Op 

nummerplaten van de 

auto’s staat standaard de 

kreet “Je me souviens” of 

te wel “Ik gedenk”. Dit 

slaat op de Franstaligen 
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die zich in de loop der eeuwen voor Quebec hebben doodgevochten, en speciaal hen die bij 

de eerste slag tegen de Engelsen het loodje hebben gelegd. Daarover later meer. 

Vandaag is in de stad “de boot” aangekomen. De haven van Quebec wordt bezocht door 

grote cruiseschepen en als die komen worden er direct een paar duizend toeristen aan land 

gebracht. Ze (over)bevolken de smalle straten die van de kade door, en langs, de oude 

fortmuren richting centrum van de oude stad lopen. Daar kunnen ze terecht in allerlei 

souvenirshops en horecagelegenheden. Een extra attractie is dat de stad zich 

langzamerhand aan het opmaken is voor Halloween. Overal liggen pompoenen, sommige al 

uitgehold en uitgesneden als 

gezicht. Ook hangen er al 

spoken aan de bomen. Zoals 

overal zijn de Chinezen in 

grote groepen aanwezig. Ik 

heb het er niet zo op. 

Allereerst verplaatsen ze zich 

kuddegewijs. Da’s lastig als 

je toevallig er langs moet, 

want dan heb je bijna een 

prikstok nodig. Ook nemen 

ze hun gewoonte om 

hangend aan een beeld 

gefotografeerd te willen worden mee. Wie kunst sec wil vastleggen moet veel geduld 

hebben als er weer zo’n horde langs komt. Verder is het alles bij elkaar best gezellig en is de 

aanblik vanaf de kade naar boven met de rotswanden en de oude gebouwen 

indrukwekkend. 

Ik scoor mijn 2e souvenir CD. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Ik wil eigenlijk een verzamel 

CD van Canadese Folk. In Montreal was dat al op niets uitgelopen. Ook hier in Quebec wordt 

ik onmiddellijk verwezen naar de Amerikaanse Folk. Als ik zeg dat ik Canadees wil, wordt 

eerst ontkend dat deze muziek bestaat. Ondanks de hindernis dat het gesprek in het Frans 

moet, kan ik er overheen. Ik noem een drietal Canadese groepen die voortreffelijke folk 

maken. De man slaat nu serieus aan het nadenken. “Nee, een “Meilleur de, ou Compilation 

de” is er niet. Veel Canadese artiesten weigeren om nummers aan zo’n CD te leveren, maar 

moet het Frans of Engelstalig zijn?”. Op mijn “maakt me niet uit” verdwijnt hij in een bak en 

komt met een hele mooie Franstalige folk CD uit Quebec, precies wat ik zoek, een moderne 

uitvoering. Via wat brood bij de Second Cup, en uiteraard hun koffie, zit de dag er weer op. 

7 OKTOBER – NATIONAL PARC JACQUES CARTIER 
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Het plan was, om bij mooi weer één dag in een natuurreservaat door te brengen. Onze gids 

komt niet met een voorstel, maar met behulp van Google en onze hotelière vinden we snel 

een route naar National Parc Jacques Cartier3. 

Doel is “the same as every day”. Niet “taking over the world”, maar “Finding a Moose”. Even 

wat toelichting. Laten we starten met een uitspraak van Cruijf: “Als je wat wil zien mot je wel 

kijken”. Met onze biologische opleiding komen we op dat punt een heel eind. Slangen, 

kalkoen, raaf, kikkers, slang, eekhoorn, blue jay, alles komen we tegen en dan begin ik nog 

niet over schimmel- en mossensoorten. Maar soms heb je zo’n dier…. 

Neem, in mijn geval de zeeschildpad. Iedere beginnende duiker met 10 minuten theorie en 1 

zwembadles lijkt er bij de eerste buitenduik onmiddellijk op één te landen om er vervolgens 

rondjes mee rond de boot te zwemmen. De eerste dertig jaar dat ik dook heb ik zegge en 

schrijve één zoetwaterschildpad gezien in Zuid Frankrijk. Op het laatst was het zo erg dat de 

vereniging niet eens meer met me op vakantie wilde omdat zij dan ook geen schildpadden 

zagen. 

Nu is dat zien van zeeschildpadden ondertussen 

meer dan geregeld, maar ook op land hebben 

we zoiets. De eland, oftewel: de Moose. Waar 

anderen eindeloos kunnen zeiken over het 

ongemak van elanden op de weg of voor de 

voortent missen wij ze steeds. Ok, een keer 

reden we in het zuidwesten van de VS en liepen 

er drie langs de snelweg. Maar laten we eerlijk 

zijn, zij gingen met 5 km/u de ene kant uit, wij 

met 120 km/u de andere. Als er dan ook nog 

eens acht rijbanen tussen zitten dan kan je dat 

geen echte “encounter” noemen. Honderden, 

wat heet, duizenden kilometer weg hebben we 

gehad met het ene Moose-waarschuwingsbord 

na het andere. Sinds we hier in het land zijn heb 

ik plastic mooses, T-shirts, opgezette mooses, 

banken met moose motief en eindeloze reeksen 

logo’s met die beesten gezien. Maar de real 

thing, ho maar. Vandaag gaan we weer op jacht. 

National Parc Jacques Cartier ligt 25 minuten rijden van ons hotel. Er zijn daar bergen, of ten 

minste hele hoge heuvels. Vanuit het informatiecentrum kan je verschillende kanten uit 

wandelen, of je geluk dieper in het park proberen. We vragen de voorlichter waar er ergens 

kans is op wild. “Nergens” antwoord hij positief, “Veel te druk vandaag”. 
                                                                 
3
 http://www.sepaq.com/pq/jac/index.dot?language_id=1 

http://www.sepaq.com/pq/jac/index.dot?language_id=1
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We kiezen voor wandeling Les Coulées, drie en een half uur in de buurt van het 

ontmoetingscentrum. Niet dat het zo’n lange afstand is, maar je begint met tamelijk steil 

omhoog te gaan. Gewapend met onze bergschoenen en wandelstokken valt dat best te 

doen. Het weer is prima. In dit deel van de wereld heet dat de Indian Summer, een periode 

van een paar weken eind september, begin oktober waarin het vaak droog en nog redelijk 

warm is. 

Het rood is hier uit de bladeren verdwenen, maar verder zien we de meest prachtige 

herfstkleuren en, jawel, moose keutels! Dat biedt hoop. Speurend en met de camera in de 

aanslag gaan we de berg op en na zo’n anderhalf uur ook weer af. Even voor de top vinden 

we een schedel. Duidelijk van een moose die over zijn top heen was. Ons nog grotere 

fanatisme levert mooie foto’s van een specht en een soort vinkjes op. De mezen zijn ons te 

snel af. Na bijna drie uur komen we bij de rivier Sautauriski die door het park stroomt. Mooie 

stroomversnellingen en ook meer wandelaars, die alleen het vlakke deel van de route lopen. 

Met zoveel volk, en vooral met zoveel krijsende kinderen besluiten we dat het vandaag geen 

moose dag is. Het laatste stuk moeten we zelfs over de autoweg die door het park loopt. Op 

enig moment staat er een aantal auto’s op een kluit. Dat betekent geen voorrang, of… 

Voor alle zekerheid klik ik de telelens maar vast op de camera. Ik zie wat bewegen. Het is zo 

donker dat ik denk dat het een beer is. En aan de goede kant van de rivier (de andere kant 

dus), dus dat is helemaal 

perfect. Bij verder onderzoek 

blijken het, jullie voelen het al 

aankomen, toch twee mooses 

te zijn. De dag is geslaagd, we 

zetten koers richting Chute 

Montmorency. Voor we het 

park uit zijn zien we aan de 

kant, bij een stilstaande auto, 

nog wat bewegen. Nelleke 

springt met de camera uit de 

auto en scoort nog een 

stekelvarken. 

Montmorency is door TomTom snel gevonden. Dat kan niet worden gezegd van een 

parkeerplaats. Na wat heen en weer rijden zetten we de auto ergens achter een 

benzinestation en lopen door een aardig parkje naar de waterval. Quebec is van mening dat 

deze waterval groter en mooier is dan de Niagara Falls. Op het punt van hoger zouden ze 

gelijk kunnen hebben, maar verder absoluut niet. Wel is er een wandelbrug overheen 

gebouwd, en kan je aan twee kanten naar beneden via een trap. Het geheel voldoet niet aan 

Nelleke’s hoogtevrees eisen, dus voor haar is het een aantal keren stevig slikken, maar 
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uiteindelijk komt ze de brug over en heeft ze goed zicht op zowel de waterval als de skyline 

van Quebec. Alles bij elkaar was het weer een goed gevulde dag. 

8 OKTOBER – QUEBEC 

Eindelijk, er staat 

rust op het 

programma. In ons 

geval is dat altijd 

relatieve rust, maar 

we staan pas om 10 

uur buiten.  

Hoewel het weer 

nog even prachtig is 

als gisteren, begint 

er kou in de lucht te 

komen.  

Jonge ouders 

proberen hun 

larven van mutsen en handschoenen te voorzien, de nazaten doen op hun beurt hun 

stinkende best om de ongevraagde en ongewenste 

extra verzorging weer te verwijderen.  

Menige familierel trekt aan ons voorbij als we over 

de Plains of Abraham lopen.  

De plains worden omringd door, en zijn bezaaid 

met voorlichtingsborden. Er zijn wetenschappelijke 

verhalen over de Abraham Martin geschreven en 

ook Nelleke kan er ook veel over vertellen. Wie 

Quebec bezoekt kan kiezen uit een “Nieuw 

Frankrijk” visie of een Engels Canadese variant. 

Hier mijn samenvatting, die is nergens op 

gebaseerd, maar handig is om een beeld te krijgen 

als je naar dit deel van Canada gaat.  
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Het verhaal van Bram (Abraham) Martin (1589 – 1664). 

Bram was een Breton die, als een van de eerste kolonisten, in 1617 in Canada 

aankwam. Hij was eerste stuurman en bedacht dat leven in zo’n kolonie helemaal 

niet verkeerd was. En in ieder geval te verkiezen boven het dag in – dag uit klotsen op 

zo’n boot.  

En het was een gevarieerd leven in de nieuwe wereld! Beetje navigatiekaarten maken 

van de rivier de St.Lawrence, beetje de oom uithangen van de stichter van Quebec en 

een beetje handelen en boeren. Veel kansen en een goed leven.  

Wat dat boeren betreft hield hij vooral koeien op de vlakte bovenaan de kliffen langs 

de rivier. Geen inspannende taak, maar zo eens per jaar kieperde er toch wel een koe 

over het randje. Dat was enerzijds prima, want dan was meteen bepaald wat er op 

het menu stond. Anderzijds was het een probleem, want je moest zo’n beest toch 

maar weer langs de kliffen omhoog takelen voor hem aan het spit te rijgen. De 

indianen zagen Bram wel zitten, want de squaws vonden een koeienhuid een 

aangename afwisseling op bizon- of berenvachten. Zeker in de herfst of het voorjaar 

zat het ook net even aangenamer. 

Ook de Franse keuken deed het prima. Rundvlees in knoflook met Bretonse saus was 

in die dagen in de nieuwe wereld volkomen onbekend. Dit was nog maar één van de 

gerechten waarmee Margarite Langlois, de vrouw van Bram, de autochtonen blij wist 

te maken. Na eeuwen waren die eigenlijk wel uitgekeken op de belangrijkste 

indiaanse gerechten: Kalkoen gevuld met Beer en Eland-en-Bever hutspot, eventueel 

met Pemmicam. Deze handel in natura werd vervolgens weer omgezet in klinkende 

munt bij de passerende ontdekkingsreizigers. Dit ging goed tot rond 1650 de 

Engelsen en de Fransen besloten dat het tijd was om een permanentie kolonie te 

stichten op de plaats waar Bram en Margriet zich hadden gevestigd.  

Nu geeft het veel gesodemieter als twee landen besluiten om op één plek een kolonie 

te stichten. Zo ook hier. De Fransen begonnen voor de zekerheid met het bouwen van 

een fort langs de vlakte waar Bram zijn koeien hield.  
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Bram maakte weinig problemen over het fort in aanbouw. Ten slotte was er Canada 

zat, en was hij de oom van de stichter van Quebec, dus wat zou hij zich ook druk 

maken. Bovendien stond zo’n fort wel stoer voor die facties onder de indianen die 

vonden dat Canada vol was en moest worden afgesloten voor allochtonen. 

De Franse militairen onder boss Montcalm waren in ieder geval erg blij met het 

nieuwe fort, want van daar uit konden ze allerlei dingen naar de Engelsen schieten 

en/of gooien. Die laatsten hadden daar een heel andere mening over, en zo gebeurde 

het dat de Engelse generaal Wolfe weer eens alle Franse rotzooi uit zijn uniform 

stond te kloppen toen hij Bram bezig zag een over de rand gekieperde koe naar 

boven te hijsen. 

Dit bracht hem op een idee, en zo gebeurde het dat er op een donkere nacht in 1659 

4000 man en een aantal kanonnen via de kliffen naar de vlakten van Bram werden 

gehesen. De Franse schildwachten hoorde dit natuurlijk en vroegen “C’est vous 

Bram?”. Hiervoor hadden de Engelsen een list bedacht. Ze antwoorden met veel 

overtuiging “Oui”, waarna de schildwacht verheugd vertrok met de gedachte dat er 

de volgende dag Boeuf a l’ail et Sauce Brettonne te koop zou zijn. 

In plaats daarvan werd het matten, met als gevolg dat de Engelsen zich na een 

kwartiertje schieten nu baas van het fort mochten noemen. (ten koste van 520 doden, 

waaronder beide chiefs, en 800 gewonden,) 

Bram heeft ernstig geprotesteerd tegen het omploegen van zijn velden en het feit dat 

er na de slag zoveel koeienvlees was, dat het tegen dumpprijzen op de markt moest 

worden gebracht. De Engelsen vonden dit billijk en hebben het gebied naar hem 

vernoemd en hem een plaque met toelichting toegezegd. Een ze hebben woord 

gehouden. Ze zijn zelfs zover gegaan dat ze het voormalig slagveld na Bram’s dood in 

1664 door de landschapsarchitect Fredrick Todd opnieuw hebben laten inrichten. En 

zo kunnen toeristen nu genieten van het nu Engelse fort en het gestileerde slagveld er 

voor.  

Wel hebben de Engelsen Boeuf a l’ail et Sauce Brettonne van het menu gehaald en 

vervangen door kalkoen in muntsaus. En daarom willen de nazaten van Bram en 

Margriet anno 2012 nog steeds een onafhankelijke staat Quebec. 
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De wandeling langs en over het slagveld levert met dit weer fraaie uitzichten op en de ook 

de oude stad ligt er prachtig bij. Oud Quebec is de enige ommuurde stad van Noord Amerika 

en staat, om het te beschermen tegen Fransen, Canadezen en Amerikanen, op de 

werelderfgoedlijst van Unesco. Het meest opmerkelijke gebouw binnen de muren is het 

Chateau Frontenac dat met het koperen dak boven alles uit steekt. (Voor liefhebbers: er is 

een Starbucks, dus je kan er zo naar binnen). Vanaf dat punt kan je met een funiculaire, of 

via trappen naar de kade. De resten van de koeien van Bram zijn inmiddels vervangen door 

talrijke souvenirshops.  

We lunchen bij Irish Pub St. 

Patrick. Hier snappen de 

Quebeckers niets van. We 

hadden natuurlijk gewaarschuwd 

moeten zijn door de shamrock 

met drie blaadjes in plaats van 

vier, maar daar stopt het niet. Ze 

verkopen geen stew, alleen 

hamburgers. De muziek is Noord 

Amerikaanse Hard Rock, die 

snoeihard staat. Het bier komt overal ter wereld vandaan, hoewel er ergens ook Guinness 

staat vermeldt, om het ergens een beetje Iers tintje te geven. Ik vraag om een Cranberry, en 

dat komt dan weer steevast met een rietje. Zij die alcohol gebruiken hebben ergens een 

schroefje los, waardoor ze worden gedwongen in alles wat niet warm maar wel vloeibaar en 

alcoholvrij is een rietje te donderen. Verder vult het voedsel, dus aan de basisvoorwaarde is 

voldaan. We kunnen verder. 

Buiten de stadsmuren aan de andere kant staan de 

provinciegebouwen van Québec. Rond, op en waarschijnlijk 

ook in deze gebouwen staat iedere Frans sprekende 

Quebecker van enige betekenis in het brons gegoten. 

Nelleke heeft het na het rondje gehad, en gaat in de 

breistand. Ik maak nog een wandeling door en over de 

westelijke delen van de velden van Abraham en leg de 

eerste tekenen van Halloween vast. Daarbij valt vooral een 

Engels sprekende Canadees met een enorm Frans accent op, 

die luidruchtig blijft uitleggen dat “de Christenen” alle 

feestdagen van andere geloven hebben gestolen en dat 

aller-heiligen een van oorsprong heidens feest is. Aan zijn 

toon te beoordelen is hij van plan dit onrecht recht te 

trekken. Ik wens hem veel succes. 
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Canada zit er nu op. We rijden met wat gemende gevoelens terug naar de VS. Toronto en 

Montreal hebben leuke dagen opgeleverd, maar aanraden kunnen we de steden zeker niet. 

De Canadezen op zich zijn goed te pruimen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Brusselse 

Waal doen ze altijd hun stinkende best je te woord te staan en te helpen. Hun natuurparken 

en oud Quebec zijn zeer de moeite waard. 

Als ik dan nog een punt van kritiek mag hebben is het dat ze de weg waarmee ik het land 

verlaat Hwy Robert Cliché hebben genoemd. Canada, je wordt bedankt. 

9 OKTOBER – QUEBEC – BAR HARBOR 

Door deze rit voegen we 

Maine toe aan het rijtje 

Amerikaanse staten waar we 

zijn geweest. Daarvoor 

moeten we eerst langs de 

grensovergang. Er zijn geen 

auto’s voor ons en dus is het 

een eitje. Vragen 

beantwoorden, achterklep 

open, zonnebril af, gas geven. 

Het weer is prachtig en daar 

we de halve staat door 

moeten krijgen we een goed beeld van de bergen, de bossen en agrarische gebieden.  

In Maine is het jachtseizoen begonnen. Het moment waarop iedereen met een geweer het 

bos in mag en schiet op alles wat beweegt. Dat kost jagers, en dus werkt men nu aan de 

zichtbaarheid. Door de oranje mutsen en de 

veiligheidsvesten hebben de jagers veel weg van 

de supporters van het Nederlands elftal. Mijn 

persoonlijke inschatting is dat er meer herten 

omkomen door zich dood te lachen dan door de 

kogels. 

Met nog 125 km te gaan stoppen we bij Dunkin’ 

Donuts, waar Nelleke zorgvuldig het gebrek aan 

kwaliteit van de koffie probeert vast te leggen. 

Hetzelfde doen we met de French Roll. Hier is 

iets opmerkelijks. DD verkoopt verschillende 

soorten broodjes, maar duwen alles in een grill 

die er in slaagt alles als pita broodje uit te spugen. Dus mocht je er ooit komen, ondanks de 
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indrukwekkende borden is de keuze Bagel – Donut – Pita, waarbij de laatste dus niet staat 

vermeld. 

We rijden verder en op 28 kilometer voor de meet komt Nelleke tot de conclusie dat haar 

tasje aan de stoel bij DD is blijven hangen. Enfin, internet aan, bellen, het lijkt goed te 

komen. Hoewel ze nu, na de operatie, weer op volle snelheid is zet ik haar toch maar eerst 

bij het Anchorage motel af. De veiligheidsgordel levert nog wel wat irritatie op, dus ik rij 

alleen heen en weer.  

Daarbij mag ik een deel van Maine nog eens bekijken, en dat is geen straf. Ze zeggen dat je 

bonnen voor te hard rijden niet in Nederland krijgt thuisgestuurd  

Wel levert het een aardige scene op. Ik zeg tegen de vrouw achter de counter: “I’m gonna 

make the strangest order you’ll get today: A triple espresso and my wife’s purse please.“ 

De reactie is naar verwachting: “Duh uh???”. 

“I warned you I was gonna make the strangest order of today: A triple espresso and my 

wife’s purse please. It’s orange and in the manager’s office!”  

Ze kijkt 

wanhopig naar 

een collega die 

het wel wisselt 

en zo ben ik 

een triple 

espresso later 

weer “on the 

road” voor een 

laatste ruk 

Europees 

rijden. Even na 

zessen zit de 

dag en 700 

kilometer er 

op.  

We eten clam chowder en vis, my favorite, in een restaurantje vlak bij het motel, dus de dag 

eindigt goed. 
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10 OKTOBER – BAR HARBOR 

Wat brak komen we op gang. 

Dit is een hotel dat geen 

ontbijt serveert, dus we 

moeten het dorp in voor de 

benodigde cafeïne. Dat is altijd 

weer een uitdaging. Hoewel 

Bar Harbor zo toeristisch is als 

het maar kan, is het een leuke 

wandeling. Een teil warme 

cafeïne houdende vloeistof is 

er snel gevonden (een kopje 

goede koffie helaas niet).  

Het zicht tijdens de wandeling compenseert veel. De houten huizen, de pier en het feit dat er 

geen twee huizen hetzelfde zijn gebouwd doen sterk aan Monterey, CA denken. Met de 

haven en de eilandjes voor de kust is het plaatje compleet. 

Het weer is niet best, Mainely rain, wat voor een vakantieganger heel geMaine is. Tussen de 

vele winkels vindt Nelleke drie winkels die wol verkopen. Eén is eigenlijk een quiltshop, waar 

ze fat quarters koopt. Vraag het me niet het uit te leggen. Ook sneuvelen we weer voor het 

aanbod in T-shirts. Nelleke vindt er één als nachtjapon met schapen, voor mij is er bij the 

Cool Moose een T shirt dat op een fantastische manier AD(H)D niet uitlegt. Hoewel de shops, 

en zeker een supermarkt, je 

even droog houden, kom je 

op die manier uiteindelijk ook 

de (herfst)dag niet door, dus 

tijd voor actie. 

We pakken de auto en maken 

een rondrit door Acadia, een 

National Parc dat de helft van 

het eiland in beslag neemt. 

Heel veel bijzonders is er niet 

te zien (het mist), maar met 

een wandeling langs het 

strand is het altijd de moeite 

waard. 

’s Avonds eten we weer varianten op vissoep. Want je kan hier kiezen wat je wilt, zolang er 

maar zeevoedsel op of in zit. Vooral de kreeft moet het in New England behoorlijk 
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ontgelden. Wij gaan naast de soep voor een bordje sla met wat garnalen. Per persoon 

krijgen we een portie waar we normaal samen twee dagen van eten. Maat houden, niet het 

sterkste onderdeel van het gemiddelde Amerikaanse restaurant. 

11 OKTOBER – BAR HARBOR – NORTH CONWAY. 

Als er over de dag van gisteren al weinig te melden is, is er vandaag eigenlijk nog minder te 

schrijven. We rijden 330 kilometer, wandelen de winkelstraat, en daarmee het dorp een 

keer op en neer, eten wat en gaan naar bed. 

Toch doen we daarmee de dag 

tekort. De start is niet best. 

Net nadat we van het eiland, 

waarop Bar Harbor ligt, af zijn 

staan we in de file. Er zijn 

wegwerkzaamheden en de 

Amerikanen zijn nog niet op 

het idee gekomen daar een 

verkeerslicht bij te zetten om 

de zaak te regelen. In plaats 

daarvan zijn zes mannen en 

vrouwen in de weer met 

borden “slow” en “stop”. Geheel naar eigen inzicht ontregelen die het verkeer. Dat betekent 

dat het verkeer in één richting minstens een kwartier mag rijden, waarna ze de zaken 

omdraaien. Het gevolg daarvan is dat aan beide kanten van het oponthoud de zaak 

volkomen wordt ontwricht, zodat op den duur alles vast zit. Het is gelukkig het begin van een 

prachtige dag, dus we kunnen breed om ons heen kijken en ons verbijsteren over de 

inefficiency van “this great nation”. Daarna rijden we langs de kust van Maine richting New 

Hampshire. De herfstkleuren zijn minder dan in Canada. Dat komt vooral doordat er weinig 

esdoorns in deze bossen staan. En bossen hebben ze, kilometers en kilometers lang in een 

glooiend landschap. Daartussen 

zijn heel veel meren. Dit alles is 

erg dun bevolkt dus je kunt op je 

gemak rondkijken.  

De dunbevolkte dorpjes 

beginnen zich op te maken voor 

Halloween. Het aantal 

stropoppen uit de eerste week 

neemt af, en maakt plaats voor 

“the Pumpkin People” figuren die 
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worden gemaakt met een pompoen als hoofd. Daarnaast wordt er veel synthetisch spinrag 

aangebracht. 

Waar we op weg naar Bar Harbor in Moscow 

zijn geweest, rijden we nu door China en 

Napels. Norway en Sweden missen we op 

een haar na. Wel komen we langs Ford Knox, 

al is het een andere dan die met al dat goud. 

Soms moet je pauzeren, en waarom zou je 

dat niet doen bij een zaak die Purple Fleece 

heet. In een buitenwijk van een bijna niet 

bestaand dorpje, ingeklemd tussen een 

spoorlijn en een groot meer staat een vijftal woningen op een oppervlakte waar wij een 

stevige Vinex locatie zouden bouwen. Een van de huizen heeft een schuurtje in de tuin, waar 

wij met wat passen en meten ons huis zo in zouden kunnen krijgen. Het is de locatie van 

Purple Fleece, een breiwinkel met internetverkoop en streekfunctie. Heel uitgebreid met 

veel unieke lokale breigarenmerken en een enorme sortering. Als het op termijn al niet een 

paar sokken zou opleveren, zou je het alleen voor de curiositeit al bezoeken.  

We lunchen bij een Timmy’s waar ik de juffrouw achter de balie uitleg dat ik, als ze geen 

dubbele espresso hebben, ik graag twee enkele espresso’s wil, en als het haar belieft mag 

dat in één bekertje. Alles wat ik verder wil hebben ze niet, kennen ze niet, of is op. Zelfs mijn 

“kijk, daar op het bord, daar staat het” dringt niet door. 

Uiteindelijk laat ik het aan 

Nelleke over, maar ook zij 

trekt aan het kortste eind. 

De BLT met Cheese bestaat 

niet beweert de 

baliekluifster, ze kan alleen 

een BLT krijgen. 

Nu wijst Nelleke op het 

levensgrote bord aan de 

muur, maar dat maakt 

geen enkele indruk op de 

tante. We vullen bij 

uitzondering het formulier 

“How are we doing?” maar eens in. En als ik de kans heb geef ik haar op voor de 

Amerikaanse variant van “lekker slim”. 
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Net nadat we de grens met de staat New Hampshire zijn gepasseerd arriveren we in North 

Conway. De enige reden dat we voor deze plaats hebben gekozen is dat het halverwege Bar 

Harbor en Lake Placid ligt. De afstand in één keer rijden wordt te veel een veldslag.  

De omgeving van het lintdorp is niet verkeerd: het ligt aan de voet van de White Mountains, 

een uitloper van de Appalachian Mountains. White duidt op sneeuw, en dat geldt al voor 

sommige toppen op de achtergrond. Verder is iedereen zich aan het voorbereiden op de 

winter. Nieuwe ski’s zijn in de aanbieding en overal staan waarschuwingsborden voor 

snowmobiels. 

New Hampshire kent geen BTW, en is daarom geliefd bij koopjesjagers. In feite bestaat dit 

gat uit een kleine kern met een paar dwarsstraatjes en verder is het één lange weg met 

winkels. We zitten er in Golden Gables, een mooi en goed onderhouden motel. Als eerste 

vindt Nelleke beide breiwinkels4. Daarnaast is er een soort spoorwegmuseum, waarbij je een 

rondje met een echte trein 

kan maken. Zij die me volgen 

op facebook snappen dat ik 

dit aan me voorbij laat gaan. 

En er zijn tal van kleine 

winkeltjes en restaurants in 

het centrum. Bij ons hotel 

zitten de grotere outlets. 

Ralph Lauren Shirts, een 

supermarkt voor Halloween- 

en kerstartikelen, een winkel 

met drie etages houten 

beeldjes, schaaltjes en 

goedkope sieraden, het is hier een walhalla voor fun-shoppers. 

Ik had al aangekondigd dat ik mijn schoenen in de VS zou achterlaten en bij terugkeer 

nieuwe kopen. Nu kan ik 2 paar Clarks kopen voor omgerekend €125. Voor die prijs slaan we 

onmiddellijk toe. Om het te vieren eet ik kreeft met salade. Klinkt duur, maar als gezegd, in 

dit deel van New England is de kreeft een betaalbare “must”. 

En dan nog dit. Mochten jullie ooit foto’s van mij zien uit deze week en denken, wat een 

mooie spijkerbroek, en zo vol van volume (even voorbijgaand aan mijn persoonlijke 

bijdrage): ik beken schuld. 

Wat is het geval. Je kan niet voor vier weken kleding meenemen. Zeker niet als je ook nog 

moet rekenen op variaties tussen de +20 en -7 oC. Normaal heeft een hotel wel een 

wasservice, maar als je overal maar één of twee nachten blijft is dat geen oplossing. En dus 

                                                                 
4
 Eigenlijk vind ik de 2

e
, maar ze wist van het bestaan, dus het was toch maar een kwestie van tijd. 
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verdwijnt aan het eind van de dag de gedragen kleding in de wasbak met de zeepjes die het 

hotel ter beschikking heeft gesteld. Werkt prima, maar soms heb je krachtigere middelen 

nodig. Voor die momenten heeft Nelleke een tube vloeibaar wasmiddel. Lang heb ik ontkend 

dat mijn nieuwe spijkerbroek vuil kon worden. Nu moet ik echter constateren dat de 

blaadjes van de bomen vallen als ik langs loop, en hoewel ook de herfst hier een rol kan 

spelen, wordt het tijd voor actie. 

Ik gooi een stevige hoeveelheid wasmiddel over de broek en moet zeggen, de hoeveelheid 

vuil die vrijkomt is indrukwekkend. Maar niet zo indrukwekkend als de verbijstering van 

Nelleke. Het duurt even voordat ik het heb verwerkt, maar er blijken twee tubes met 

vloeistof te zijn in een blauwe dop met kliksluiting. Degene waarmee ik nu de broek bewerk 

is haarconditioner en doet allerlei fantastische dingen en, gelet op het spoelwater, reinigt 

ook! Ik verheug me nu al op het geheel vernieuwde stralende draagcomfort van dit favoriete 

kledingstuk. 

12 OKTOBER - NORTH CONWAY - LAKE PLACID 

De helft van de vakantie zit 

er op, evenals de helft van 

de afstand van Bar Harbor 

naar Lake Placid. Voor 

vertrek ontbijten we bij 

MacDonalds, die een deel 

van de zaak heeft ingericht 

met skiliftkabines als tafels. 

Veel bezoekers staan daar 

boven, wij zeker niet. Met 

genoegen werken we ons 

ontbijt hier weg. 

Daarna is het een vooral secundaire rit. Eerst New Hampshire uit, dan heel Vermont door. In 

New Hampshire rijden we langs de hoogste berg van de staat en het Bretton Woods 

Conference Centre, waar in 1944 de Wereld bank en het IFC zijn opgericht.  

Vermont is alweer zo’n prachtige, dicht beboste staat. Zij hebben de uitlopers van de 

Appalachians the Green Mountains genoemd. Er staan nogal wat kale berken. Andere 

bomen hebben nog wel wat blad maar alles bij elkaar is heeft het wat meer een Europees 

uiterlijk, zolang je de dorpjes niet ziet. 

We zien er weer verschillende kalkoenen in het wild en we lopen tegen een volgende 

“roadworks” op. Gedurende 6 mijl, dus da’s 10 kilometer file. We kiezen voor de nog 

kleinere weggetjes om het te omzeilen. Schiet niet op, maar je rijdt & je kan van het zicht 

genieten. En zo komen we bij de voet van Lake Champlain. Dit meer scheidt ons van de staat 
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New York, die met zijn hogere bergen prachtig aan de andere kant ligt. We kiezen voor de 

pont, wat goed is voor een half uurtje varen. Dat kan nog net, binnenkort is het seizoen 

voorbij en kan je vele kilometers omrijden om aan de andere kant te komen. 

In New York wordt het kouder en zit er sneeuw in de lucht. Wel weten we er herten en 

kalkoenen te fotograferen, die zich bij deze stilte makkelijker laten zien. Dan is het nog maar 

een eindje naar de plaats waar in 1932 en 1980 de winterspelen zijn georganiseerd.  

De spelen van 1932 waren drie keer 

niets, waarbij bijvoorbeeld het 

langebaanschaatsen met 

massastarts werd gereden5.  

Ook 1980 waren niet de meest 

succesvolle spelen voor Nederland. 

Annie Borckink heeft daar vast een 

andere mening over en ook Piet 

Kleine en Ria Visser zullen er nog 

wel goede herinneringen aan 

hebben. De familie Heiden is het 

ongetwijfeld niet met me eens. 

Sinds 1980 is er weinig meer gebeurd in het plaatsje, al wordt er nog wel op hoog niveau 

geijshockeyd. Ook ons hotel is het “niet helemaal”. 

Er is een goed bed, de kamer is ruim en er is een prettig tafeltje om aan te werken. De vloer 

is ongetwijfeld aangelegd door een ijsmeester. Zowel de vloerbedekking als de tegeltjes in 

de badkamer zijn spekglad. Ook het onderhoud is niet je dat. Om het water uit het fonteintje 

te krijgen moeten we een mes tussen de afvoer zetten, een lamp is stuk, er hangt wat 

behang los en de stopcontacten aan de werktafel doen het niet. Ook hangt de bekleding van 

de stoelen op half elf. Als je krachtig tegen de deur trapt gaat-ie prima open. Dichtdoen is 

een ander probleem. 

De ramen zijn enkel glas in een aluminiumframe (yep, koudebrug) en de 

temperatuurvoorziening bestaat uit twee apparaten. Een is de airco, waarvan de centrale 

zeer grote motor net onder ons raam zit, de ander is het verwarmingselement dat om de 

tien minuten ongeveer 5 minuten aanslaat. Deze is later aangebracht en aangesloten met 

een verlengsnoer dat door de kamer loopt. Ik zou er wel eens een Nederlandse ARBO en RIE 

op los willen laten (met vergunningsconsequenties). 

De verwarming is wel hard nodig om op temperatuur te blijven. Buiten is het 7 graden vorst, 

dus verwarming is noodzakelijk. In de vijf minuten dat het ding niet loeit hoef je je niet te 

                                                                 
5
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspelen_1932 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspelen_1932
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vervelen. Er is de seks van de buren links, de TV van de buren rechts, de bovenburen die 

lijken te oefenen voor de vierdaagse en, meer op de achtergrond, de kroeg van 2 etages 

lager. Op momenten van live muziek, zoals nu, resoneert de vloer wel mee. Mocht iemand 

nog meer details willen van de Northwoods Inn, we geven ze graag en met overtuiging. In de 

“zuivere wetenschap”6 scoren ze dik onvoldoende. 

Met wat moeite kiezen we uit de vele eetgelegenheden. Het wordt de pizzabakker. We 

nemen een soep en samen een kleine pizza. “Niet meer?”, vraagt de serveerster verbaasd. 

“Zo nodig melden we ons wel”, zeggen we met vertrouwen. Een half uurtje later lopen we 

volkomen vol gegeten naar buiten met de helft van de Pizza en een doos. 

Nelleke bezweert het koffiezetapparaat op de kamer. Het levert ons acceptabele koffie. 

13 OKTOBER – LAKE PLACID 

Eigenlijk zijn we al klaar met Lake Placid. Ik ontbijt met pizza (wat er dan nog over is wordt 

geratst door het personeel) en we gaan langs bij Starbucks voor de kickstarter. 

De omgeving van het dorp belooft wel veel moois. Gewapend met wat kaarten en folders 

trekken we er op uit. Eerst stoppen we bij, je raadt het al, Adirondack Yarns. Dit is een 

beschaafde winkel. Hij is dicht. Wel staat er een lollige houten beer voor de deur met een 

gebreide das.  

Adirondack is de naam van dit deel van 

Appalachian Mountains. Het is van oorsprong 

Indiaans en betekent bast-eters. Vrij vertaald is 

dit dus het Bever Gebergte. Het is duidelijk dat 

de VVV’s van de staten en de counties de 

totale bergketen hebben verdeeld in apart 

verhandelbare onderdelen. Tegenover ons 

hotel, het reeds afgebrande Northwoods, is 

zelfs een winkel die zo’n dertig verschillende badges van die delen verkoopt. 

We doen rondje van rond de 50 kilometer langs Lake Saranac, Wilmington, North Pole en 

Bloomingdale. Daarbij stappen we regelmatig uit voor wandelingen langs 

stroomversnellingen, watervallen en/of mooie herfstkleuren. Op veel plaatsen is al sneeuw 

en ijs te zien. 

Zoals bijna iedere dag moeten we wel ergens tanken. Het valt op dat Amerikanen steeds 

meer constant reclame en entertainment nodig hebben. Bij een meerderheid van de 

                                                                 
6
 Voor “De zuivere wetenschap”: zie bijlage. 
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pompstations is per pomp een beeldscherm dat reclames en leuke scenes toont. En dat 

terwijl we alleen voor benzine komen. 

In het midden van ons rondje ligt Whiteface Mountain, die er na de sneeuw en de kou van 

vannacht nog witter uit ziet dan toen we kwamen. De locals kijken daar erg naar uit, want 

binnenkort breekt het 

wintersportseizoen los. Op dit 

moment is eigenlijk bijna alles 

dicht. Dat geldt niet alleen voor 

de weg naar de top van 

Whiteface Mountain, die 

midden in een State Parc ligt, 

maar ook voor Santa’s 

Workshop, een recreatiepark in 

North Pole. 

Ieder jaar schrijven duizenden 

kinderen een brief aan Santa. 

De ouders hebben niet het goede fatsoen deze brief in de kattenbak te stoppen of er de BBQ 

mee aan te steken. Nee, een meerderheid van de brieven eindigt in de bussen van de 

veelgeplaagde US Postal7. En een postbode heeft de plicht die te bezorgen. Voor de 

kerstman is er een oplossing gevonden. Alle brieven gaan naar het kantoor op de Noordpool. 

Eerder dit verslag is al duidelijk geworden dat men, met de mogelijke uitzondering van 

Zandvliegen Stad, weinig fantasie heeft bij het geven van plaatsnamen. (Waarom is niemand 

op het idee gekomen naast Betlehem een Bartlehiem te stichten?) Dus zo is er ook een 

plaatsje Noordpool, of eigenlijk North Pole “upstate” New York. Daar eindigt alle kerstpost. 

We vermoeden dat een gezette man in een rood pak als onderdeel van Santa’s Workshop de 

brieven door de bezoekers in allesbranders laat stoppen. 

Omdat Santa’s workshop nu, buiten het seizoen, gesloten is 

kunnen we deze veronderstelling niet controleren. 

We lunchen even verderop in een leuk wegrestaurant. Ik 

neem de soep van de dag. Het blijkt de Burger & Mac soep. 

Dat lijkt een antireclame op zich, maar het valt zat mee. In 

feite is het een uitstekende minestronesoep met 

rundergehakt en macaroni. Ook de boterhammen, 

geserveerd met een omgekeerde zak chips en een koolsalade 

zijn boven verwachting. 

                                                                 
7
 Tijdens deze vakantie is het belangrijkste sportnieuws het onderzoeksrapport naar Lance Armstrong, de man 

die nu niet langer 7 keer de Tour heeft gewonnen. Doordat hij dingen deed met het geld van US Postal die 
iedereen deed. 
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Het laatste op ons lijstje is de High Falls Gorge. Alweer een natuurgebied waar je voor moet 

betalen. Het voordeel daarvan is dat de informatie en het onderhoud perfect zijn. De Gorge 

is een terrein waar een rivier zich door en over de rotsen naar beneden stort. Er lopen 

trappen en bruggen langs, met overal duidelijke uitleg. Zo haal je het maximum uit het 

watergeweld en de natuur er omheen. En ongevraagd ook uit de geest van de Amerikaan. 

Een bord legt uit hoe het water zich in de rotsen zaagt. Een man leest het samen met zijn 

volwassen dochter. “De rots die wordt weggespoeld door het water. Dat geloof je toch zelf 

niet?”, zegt hij. Ze lijken het volkomen eens. Rots is sterker dan water, bord is fout. 

Wij rijden terug richting Lake Placid, waar we nog wat foto’s van Lake Placid willen maken. 

Om meerdere redenen is die gedachte onjuist. Het meer midden in het plaatsje Lake Placid 

heet niet Lake Placid, maar Mirror Lake. Hèt meer ligt meer aan de rand van de plaats. Dit 

meer heet, om verwarring te voorkomen, niet Lake Placid maar Lake Placid Lake.8 

Ik ken een hoogleraar uit Saoedi Arabië, Abdull Aziz. Aziz is een vriendelijke vent met een 

groot gevoel voor humor. Ooit heeft hij me eens verteld dat men gelooft dat zijn land wordt 

omgeven door zee. Dit geloof is gebaseerd op een gat in een hoge schutting, waardoor 

blauw te zien is. Die schutting is heel lang. Er achter wonen de rijken. Ik moet erg aan zijn 

verhaal denken als we op zoek gaan naar een plek waar we het meer Lake Placid Lake in 

volle glorie kunnen aanschouwen. Alle land er omheen lijkt privébezit en zo ingericht dat je 

geen lensbrede blik op het water kunt werpen. 

Op een goed 

moment ontdek ik 

mijn “hole in the 

wall”, er staat een 

leeg en vervallen 

huis in de lange 

reeks grote villa’s. 

Even later sta ik in 

de achtertuin om 

een min of meer 

representatieve 

foto van LPL te 

maken. 

Bij terugkeer is de 

parkeerplaats van het hotel vol. Men is niet van plan iets te doen aan alle wildparkeerders 

en zo eindigen de gasten op de gemeentelijke parkeerplaats een stuk verderop.  

                                                                 
8
 Vijf punten voor wie dit nog kan volgen. 
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Het onverschillige personeel van, mag ik het nog één keer zeggen? jawel, ik mag het nog één 

keer zeggen9, van hotel Northwoods vertelt erbij dat we dan wel voor 11 uur weg moeten 

zijn. Daarna moeten we betalen. We verheugen ons nu al op de evaluatie die we voor 

booking.com mogen schrijven10. Als ik om een evaluatieformulier aan de balie vraag kijkt 

men verbaasd. Nu ben ik goed in abusive kijken, dus die blik is snel weg. 

 

Het vooruitzicht op de evaluaties wordt alleen maar mooier wordt als op de eerste etage de 

band begint te spelen. Wij kunnen meezingen op derde en naar ik vermoed iedereen op 4e, 

5e en 6e etage ook. Stampen hoeft niet, dat doet de vloer wel. 

14 OKTOBER – LAKE PLACID - BOSTON 

Omdat de nieuwe dag 

begint om 24.00 uur 

start het verhaal deze 

keer in bed. Beneden 

heeft een zanger zich 

inmiddels hees gekrijst, 

maar dat biedt weinig 

verlichting. De band is 

elektrisch versterkt, en 

de bassist “hep d’r zin 

an”. Tussen de nummers 

door hoor je buiten het 

gieren van de regen. 

Ergens rond een uur of 

                                                                 
9
 Met dank aan de verslaggever die ons al die jaren Lance Armstrong heeft aangepraat. 

10
 Ik kan soms wat direct zijn, dus Nelleke schrijft de krachtige maar correcte recensie. Na enkele dagen wordt 

deze gewist, maar zo te zien staan we niet alleen. 
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twee val ik toch in slaap. Om zeven uur gaat de wekker. 

We nemen koffie en ontbijt in een onafhankelijke coffeeshop in het plaatsje en starten de 

dag, even 

voorbijgaand aan de 

regen, goed. Ik haal 

de auto van het 

gemeentelijk 

parkeerterrein en na 

het pakken kunnen 

we richting Boston. 

Ondanks de 

vochtigheid is het 

grotendeels een 

schitterende rit door 

New Hampshire en 

Vermont. Bij de 

laatste staat gaan we nu dwars door de Green Mountains, in plaats van via de snelweg, iets 

wat ik iedereen aan kan raden.  

Twee keer zien we een groep kalkoenen, waarvan ik er één fotografeer terwijl ze 

wegvliegen.  

Het laatste stuk van de reis is minder boeiend, met toenemende files als we Boston in 

Massachusetts bereiken. 

We zitten hier in het duurste hotel van de vakantie, het statige Buckminster. Voor de deur is 

een zesbaansweg en, zoals even na aankomst blijkt, kort voor het hotel de dure 

parkeergarage. Volgens de vriendelijke juffrouw achter de balie is dat geen probleem. 

Gewoon achteruit tegen het verkeer in. “Iedereen doet dat”. Het is een wonderbaarlijke 

wereld, maar ik krijg de auto in de garage!  

Boston is een van de steden die iedereen wel een beetje kent. Alley McBeal, Boston Public, 

er zijn zoveel series en films opgenomen dat de skyline wel ergens in het achterhoofd zit. De 

stad in werkelijkheid te zien is gewoon erg leuk.  

We beginnen met de aanschaf van een weekkaart voor het openbaar vervoer. Niet dat we zo 

lang blijven, maar twee keer een dagkaart is duurder. Het openbaar vervoer, en vooral de 

metro is een toeristische attractie op zich. De ondergrondse is erg oud en heeft heel veel 

bochten. Dat kan alleen met korte treintjes, of met heel veel korte coupes achter elkaar aan. 

Met dit vervoer staan we snel bij “Park”. 
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De Amerikanen zijn een oorlogszuchtig volk11.Dit alles is begonnen in 1774 toen men 

bedacht de Engelsen er uit te schoppen en zich onafhankelijk te verklaren. De kern van deze 

onafhankelijkheid en de 

eerste knokpartijen 

hebben zich in en rond 

deze stad afgespeeld. 

De geschiedenis is goed 

te volgen als je vanaf 

“Park” het Liberty Trail 

volgt, een 

stadswandeling 

waarvoor je een gidsje 

kunt kopen, of de 

capitoolgids open kan 

slaan. Nelleke kiest 

voor het laatste en zo 

lopen we het grootste deel van de route, tot aan het huis van Paul Revere en de oudste kerk 

van de stad. Dan begint het echt donker en etenstijd te worden. Voor sommige restaurants 

staan lange rijen. We hadden beiden het idee dat dat alleen maar in comedies voorkwam, 

maar niets is minder waar. Zelfs op deze warme herfstavond zijn velen bereid een paar uur 

in de rij te gaan staan voor een warme hap in een favoriet restaurant. Wij gaan voor een 

Italiaan waar, getuigen de foto’s in de etalage, ooit Martin Sheen en John Travolta zijn 

geweest, maar die verder geen rijen trekt.  

 

De ober praat 

Italiaans of Engels met 

een irritant Italiaans 

accent, wat ineens 

veel minder wordt als 

ik afwisselend in het 

Nederlands en Frans 

antwoord. Daarna 

pakken we de metro 

terug. De eerste 

indruk van de stad is 

erg goed. 

 

                                                                 
11

 Voor wie deze uitspraak onderbouwd wil zien: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States
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De vaardigheid van koffie kopen, een reizigershandleiding. 

Wie verre reizen doet kan veel koffie kopen is een variant op een Nederlands 

gezegde. Zelf drink ik graag twee keer per dag een goede kop koffie, bij voorkeur 

een dubbele espresso. In de loop der jaren heb ik mij getraind in het nuttigen van 

zo’n voortreffelijke bak cafeïnehoudend vocht, hoewel sommigen zeggen dat ik 

alleen maar meer kapsones heb gekregen. Hier wat ervaringen en tips om in 

deze wereld een kwalitatief goede kop te krijgen. Europa is relatief eenvoudig. 

Het is een gezoneerd gebied. In het zuiden, met Turkije, Italië en Griekenland 

voorop, serveren ze een uitstekende bak. De Turken, en soms ook de Grieken 

hebben de gewoonte onder in de bak een veenlaag van koffiedrab aan te 

brengen. Als je dat weet is het een kwestie van afschenken in plaats van drinken, 

een eenvoudige vaardigheid die makkelijk aan te leren is. Het middengebied van 

Europa is botweg onbetrouwbaar. Ketens als Illy, Coffee Shop en Starbucks 

steken boven het gemiddelde uit, al vind ik dat de eerste te veel eer krijgt voor 

het gebodene. 

Scandinavië is erg goed. In Stockholm denk ik dat er zelfs lijfstraffen worden 

getolereerd voor verkopers van matige koffie. 

De standaard kop in de Verenigde Staten is de Americano. Deze variant is nog 

slechter dan de bak pleur die in de zestiger jaren in Nederland werd geschonken. 

Een zwarte Americano komt in bekers van een derde tot een halve liter, waarbij 

je ten minste 2 centimeter de vloeistof in kunt kijken. Meestal wordt deze 

vloeistof getapt uit thermoskannen. Met melk ontstaat een vuil witte substantie. 

Het serveren van decaf zonder public health warning is zeker niet ongebruikelijk. 

De firma Starbucks is sinds 1971 een succesvolle strijd voor betere koffie 

begonnen, hoewel ook zij soms de Americano op het menu hebben staan. De 

Starbucks formule heeft de wereld veroverd en is een mondiale garantie voor 

degelijke koffie. Inmiddels wordt de formule geïmiteerd door anderen, of gewoon 

regelrecht gestolen, zoals in China. Na deze lange inleiding komen we tot de 

kern, namelijk hoe koop ik een goede kop koffie?  
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In Frankrijk is het mogelijk om te vragen om een café pressé, maar verder is het 

vooral een kwestie van bidden voor goede koffie. Zoals Hendrik de IVe al zei: 

“Koffie is een mis waard”. Een dubbele espresso begrijpen ze er zelden. Vaak is 

het efficiënter om twee afzonderlijke espresso’s te bestellen dan het debat aan te 

gaan. 

In Noord Amerika is de eerste stap kijken hoe de koffiekaart er uit ziet. Met meer 

dan 10 keuzes en bij alles drie maten heb je een redelijke kans. Vergelijk de zaak 

met Starbucks en neem een gok. Vaak levert dit het beste resultaat. Vraag ook 

direct om een triple. Als ze die inschenken zit je bijna zeker geramd. 

Veel zaken kennen het “extra shot” een stoot extra espresso in andere koffie. 

Nelleke neemt bijvoorbeeld vaak een kleine cappuccino met een extra shot.  

Met deze korte verhandeling hoop ik de kans op goede koffie voor een ieder te 

vergroten. Garanties zijn er echter niet. Daarom tot besluit één voorbeeld van 

hoe het vaak gaat, in dit geval in Dunkin’ Donuts: 

“Good day to you too, may I have a triple espresso and a small cappuccino with 

an extra shot?” 

“Do you want them in the small cappuccino?” 

“Yes one shot!” 

“There you go sir!” 

“And the espresso?” 

“It’s already in the cappuccino”. 

“But I want to purchase two beverages. The other is a triple espresso.” 

“We don’t sell that”. 

“Then I would like to have a two shot of espresso and a single. You can put them 

in one cup”. 

Ok, sir, shall I put them in a Latte?  
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15 OKTOBER - BOSTON 

Het vinden en bezoeken van breiwinkels is een niet onbelangrijk onderdeel van deze reis. 

Vandaag staat Windsor Button op het programma. Een wonderbaarlijke zaak die de grootste 

collectie knopen in de 

aanbieding heeft die ik ooit 

heb gezien. Meters rijen 

met dozen en doosjes met 

de meest gewone, maar 

ook de meest 

wonderbaarlijke knopen 

zijn er in de aanbieding. De 

man achter de balie vraagt 

hoe hij me kan helpen. Ik 

stel voor dat hij Nelleke 

buiten de deur zet, maar 

dat blijkt toch tegen de 

bedrijfspolicy te zijn, dus krijg ik haar pas mee als een spintol en wat bollen wol van eigenaar 

zijn gewisseld. We bekijken ook nog wat onderdelen van de Liberty Trail die gisteren dicht 

waren, zoals het kerkhof en gaan dan naar Faneuil Hall en Quincy Market, de grote 

overdekte hallen in het oude centrum. Quincy Market is een enorme foodcourt, altijd 

geschikt voor een lunch op maat. 

Onmiddellijk achter dit plein ligt de haven met zijn aquarium en bijzondere hoogbouw. 

’s Middags is het tijd voor een ander deel van de stad, of 

eigenlijk een andere stad. We gaan naar Cambridge, waar 

de belangrijkste universiteiten van de stad liggen: Harvard 

en MIT. Grotere verschillen dan tussen deze beiden zijn 

bijna niet denkbaar.  

Harvard is oud, en er is, weinig succesvol, geprobeerd de 

sfeer van het Engelse Oxford en Cambridge na te bootsen. 

En met weinig succesvol hebben we het dan over de bouw 

van het geheel, niet over de wetenschappelijke waarde 

van het instituut. Wat dat betreft behoren Harvard en MIT 

tot de absolute wereldtop. Een deel van het terrein is voor 

de toerist toegankelijk. Er staan zelfs metalen gekleurde 

stoeltjes, zodat je als toerist tussen slimme mensen in het 

wild kunt gaan zitten. De kantine en de giftshop staan ook 
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open voor bezoekers, maar iets moois als een bibliotheek mag je niet in. Voor de 

“gedenkzaal” zijn ze vergeten een bewaker te zetten. Die staat dus nu mooi op de foto.  

Verder wandelen we nog wat door Cambridge. Oud Boston is bijna geheel uit baksteen 

opgetrokken, wat voor Amerikaanse begrippen vreemd is. Zodra we buiten de onmiddellijke 

kern van Harvard (en Radcliff) belanden blijkt het hout weer terug te komen in de huizen. 

Maar ze zijn groter en uitbundiger gebouwd dan op vele andere plaatsen in dit land. Er is 

zelfs een breiwinkel op onze wandeling, maar die blijkt weinig nieuws te hebben. 

Ook Cambridge staat stijf van de geschiedenis. Zo staan we onder (de achterkleinzoon van) 

de boom waar George Washington het Amerikaanse leger heeft opgericht en er en passant 

zelf de leiding over nam. 

Dicht bij de historische kanonnen die Washington heeft “afgepakt” van de Engelsen staat het 

een en ander aan kunst. Zo is er een beeld van Abraham Lincoln, en een Famine standbeeld. 

De laatste zie je veel in dit deel van de Verenigde Staten. In de serie daden tegen de 

menselijkheid heeft Engeland tussen 1840 en 1845 vreselijke huisgehouden in Ierland. De 

(aardappel) oogsten mislukten een aantal jaren achtereen door uiteenlopende oorzaken. 

Achterstand in belasting werd door de Engelsen niet getolereerd die daarop beestachtig 

tekeer gingen in Ierland. Veel Ieren zijn in die periode gevlucht naar New England waar, 

zeker in die tijd, een hekel aan Engelsen werd beschouwd als welgemanierdheid. 

De Ierse Amerikanen hebben zich erg ingezet voor het lot van hun familie aan de Europese 

kant van de oceaan, zowel met voedsel als met rifles for the IRA. Als dank en ter herdenking 

zijn in de loop der tijd op veel plaatsen beelden neer gezet (net zoals in Ierland). 

Uiteindelijk, en weer met behulp van de metro, staan we bij MIT. De toeristen zijn zo dom 

om te denken dat er alleen iets te zien is op Harvard. MIT is, als technologische universiteit, 

op veel plaatsen strakker en saaier dan Harvard, maar er wordt gekeken naar moderne bouw 

en zelfs mee geëxperimenteerd. Er staan een paar vreselijk mooie gebouwen als je, zoals wij, 

ook van moderne architectuur houdt. Ook hier is het heel wel mogelijk om slimme mensen 

in het wild te fotograferen. We 

vinden er zelfs een in opperste 

concentratie bovenop een beeld. 

Bij terugkeer bij ons hotel blijkt dat 

we naast Fenway Park zitten. Eigenlijk 

precies de plek die ik zocht. Fenway 

Park is “de Kuip” of “de Arena” voor 

Boston. Hier spelen de Red Sox 

honkbal. In San Francisco heb ik ook 

al eens bij zo’n stadion gekeken. 
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Enorm groot, omgeven met allerlei fanwinkels, ticket boxen en beelden van de hele groten. 

Wie de VS wil leren kennen ontsnapt niet aan zo’n rondje sightseeing.  

Een deel van de stadiongevel is opengesteld voor een groep die pro-gun controle is. Er zit 

een elektronische teller die het aantal vuurwapendoden bijhoudt sinds de laatste 

wetsbehandeling. Het zijn er duizenden, waaronder per dag drie kinderen. 

We eindigen de dag bij de foodcourt van Quincy Market. Nelleke voor een enorm stuk kip, ik 

voor een zwaardvis kebob. We eten uitstekend. 

16 OKTOBER – BOSTON. 

Nelleke wil al jaren weel-watsen. Althans zo noemen we het Whale Watching. Het is er nooit 

van gekomen. Nu in Boston was er weer een kans, dus wij aan boord. Direct al 

waarschuwingen dat er golven op zee konden voorkomen en dat het in het land van Lance 

Armstrong heel gebruikelijk was als je een pilletje slikte. Hadden we dus niet moeten doen. 

Na een uurtje varen meldt de kaptein dat de golven inmiddels te golfst zijn, en dat we 

teruggaan. Die mogelijkheid hadden ze keurig aangekondigd, dus we verwijten dat niemand. 

Wel blijkt dat het zeeziektepilletje, dat we op ernstig aanraden hebben genomen, ons 

volledig lam legt. De raincheck die we krijgen geeft 50% korting op het aquarium naast de 

aanlegpier. We zwalken er loom doorheen. Het aquarium heeft, net als bijvoorbeeld 

Monterey, een fantastische centrale bak. Helaas wordt die verbouwd, zodat daar niets te 

zien is. De afzonderlijke bakken zijn heel goed onderhouden, helder en met een prachtige 

verzameling. 
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Nog steeds zo duf als een konijn besluiten we, geïnspireerd door het aquarium een lobster 

bisque te gaan eten (vissoep). Ook die valt niet goed, zodat we met maagzuur in het hotel 

eindigen. Diep in de 

middag zijn we pas 

weer tot actie in staat. 

We gaan naar station 

Copley, omdat gids en 

affiches zeggen dat dat 

leuk is. Het is leuk. 

Copley is genoemd naar 

een schilder en het is 

een groot plein. Aan de 

ene kant van het plein 

staat de public library, 

aan de andere kant de 

Trinity Church. We bezoeken ze alle twee. In de bibliotheek vinden we een index van alle 

emigranten naar Amerika. Hier leer ik dat de familie Kool misschien wel hoge waardering 

voor dit land heeft, maar dat er de laatste twee en een halve eeuw geen naamgenoten meer 

definitief de plas zijn overgestoken. (Good for us!). 

Tegenover de bibliotheek, aan de andere kant van het plein zit de Trinity Church. Volgens 

gidsjes etc, een van de 10 mooiste gebouwen van de Verenigde Staten. Dus moeten we hem 

zien. Daar ben je dan wel $7 p.p. voor kwijt. En voor dat bedrag kom je niet naar buiten met 

de mededeling dat ze je weer te pakken hebben, en dat het helemaal niets was. Dus: ja het 

was aardig. De gebrandschilderde ramen zijn bijzonder mooi, en de met hout betimmerde 

bogen heel bijzonder. Maar zonder vrijkaartje krijgen ze mij er niet meer in. 

Eigenlijk heb ik een 

dunne trui te weinig 

meegenomen, en de 

straten bij Copley 

staan bekend als “de” 

winkelstraat. Dat 

klopt, maar je staat 

dan wel op de 

P.C.Hooft. Het 

voordeel is dat het 

bezoeken van een 

gebouw hier geen cent 

kost, hoewel je wel 
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onmiddellijk een 

hijgende verkoper 

achter je aan hebt. 

Verder is het de moeite 

waard omdat dit de 

typische stenen Boston 

gebouwen zijn met 

meerdere etages en 

ronde uitbouw. De 

poging tot inkoop 

verandert hierdoor al 

snel in de volgende 

toeristische wandeling, 

maar dat was toch de 

voornaamste aanleiding 

voor de grote 

oversteek. 

Na een salade en een yoghurt gaan we bij station Arlington opnieuw onder de grond. Ons 

abonnement is er allang uit, de fun van deze ondergrondse karretjes nog lang niet, en zo 

gaan we naar één station voor ons hotel om langs Fenwick park terug te lopen. Allereerst 

zien we een muziekwinkel. Een CD is nooit weg, maar in dit geval komen we weer op de 

verkeerde plek. Boston is een intellectuele stad. Men maakt er geen muziek, men luistert er 

niet naar muziek, men bestudeert er muziek. Deze winkel verkoopt alleen muziekstudies en 

bladmuziek. Gelukkig zien we even later iemand met een contrabas op straat lopen, zodat 

het uiteindelijk toch nog goed komt in de stad. 

Fenwick park is al genoemd om zijn stadion, maar het is een van de oudste parken van de 

stad. Het wordt al donker, zodat we er maar een hoekje van pakken, maar dat is de moeite 

waard. Er zijn hier volkstuintjes, waarvan een deel weer is ontworpen door studenten van de 

plaatselijke universiteiten. Zelfs pompoenen kweken is hier een slimme aangelegenheid. 

17 OKTOBER BOSTON – HYANNIS 

De kortste rit staat vandaag op het programma. Na 170 kilometers hebben we het gehad. 

We rijden Boston uit met gemengde gevoelens. Het is een dure stad en het verkeer is een 

nachtmerrie (hoewel wij er goed mee weg komen), maar er is heel veel boeiends te zien en 

beleven. We hadden er zo nog een paar dagen stuk kunnen slaan, ook met slecht weer, want 

we zijn nog geen museum in geweest. 
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Een Amerikaan waar ik een babbel mee heb gemaakt, heeft me ten sterkste afgeraden om 

naar Plymouth te gaan en in het bijzonder om Pilgrims Landing te mijden. Nelleke heeft 

bedacht dat juist dit een leuke stop is tijdens de korte rit. Ze blijken beiden gelijk te hebben. 

Dat vereist natuurlijk uitleg. Laten we beginnen met de feitelijkheden. Rond 1619 besloot 

een aantal Engelsen Nederland te verlaten en zich in Amerika te vestigen.12 Ze kregen een 

concessie om bij New York een kolonie te starten. De overtocht met de Mayflower in 1620 

verliep moeizaam en door een combinatie van weer en stroming kwamen ze niet verder dan 

het gebied onder Boston. Daar ging het ze ook niet heel erg voor de wind. Na de eerste 

winter was de helft van de emigranten dood. De rest overleefde het en ontwikkelde zich, ten 

koste van de inboorlingen, tot een nieuwe natie. Daarmee verdienden ze de naam van de 

Founding Fathers van de Verenigde Staten (de Mothers hadden minder aanzien). Zij die de 

eerste winter overleefden vingen wat kalkoenen na de eerste succesvolle oogst in 1621 en 

zo ontstond Thanksgiving. Canada kent een vergelijkbaar feest, maar geënt op andere 

immigranten en dus met een andere datum. 

Je kan je nu verschillende dingen afvragen. Het eerste is, of ze echt met een primitieve boot 

zijn gekomen, ten tweede waar ze precies aan land zijn gegaan en ten slotte hoe zo’n 

kolonisatie is verlopen.  

Om het eerste te 

bewijzen is in 1957 de 

boot nagebouwd en 

heeft een groep 

enthousiastelingen 

opnieuw de grote 

oversteek van 

Plymouth (GB) naar 

Plymouth (VS) 

gemaakt. De 

Mayflower I wist niet 

hoe snel ze terug 

moest komen in 

Engeland, om daar de 

ontvoerde Indianen als slaaf te verkopen. Bij de Mayflower II lag dat anders. Het bewijs was 

geleverd dat het kon, en iedereen wilde gewoon met modern vervoer naar huis. 

                                                                 
12

 Het ging om een groep Puriteinen die Engeland om godsdienst redenen waren ontvlucht. Nederland had het 
in die dagen niet zo op gastarbeiders en we waren bang onze banen kwijt te raken. De gilden lieten Engelsen 
niet toe. Na 13 jaar waren ze uitgekeken op Nederland in het algemeen, en Leiden in het bijzonder. Er werd 
besloten een boot te charteren en naar “de Nieuwe Wereld” te emigreren en heel rijk en nog puriteinser te 
worden. 
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Wat het tweede betreft, het schip ging voor anker bij het land van de familie Hobbamock. 

Dwars door de bagger van het getij trokken de Engelsen naar rotsige kust, waar ze vaste 

grond onder de voet hadden. 

Tot zover de feitelijkheden. De man die ik in Boston sprak maakte duidelijk dat het hele 

gedoe rond de landingsplaats fake is, alleen het themapark rond de kolonisatie is de moeite. 

Op het punt “fake” blijkt hij op een bijna hilarische manier gelijk te hebben. 

De Mayflower II is nu een museumschip waar eindeloze reeksen schoolklassen doorheen 

worden gejast. Maar het schip is zo waarheidsgetrouw nagebouwd als het maar kan, dus 

daar is in feite niets mis mee. De landingsplaats is echter een ander verhaal. Op enig 

moment heeft iemand een flinke rots aangewezen waar de Founding Fathers terecht zijn 

gekomen toen zij met een ferme sprong van boord gingen. Want dat deze ere-voorvaderen 

met zeewier aan de laarzen zich in het zweet werkten om door het tij te komen is geen beeld 

dat de All American Dream waardig is. 

Natuurlijk is er discussie ontstaan of dit wel de juiste steen was, dus op enig moment heeft 

iemand er 1620 in laten beitelen om aan te tonen dat het echt de juiste steen was. 

Vervolgens moest het natuurlijk wel een beetje een mooie landingsplek zijn. De 

eerbiedwaardige Puriteinen kwamen niet zomaar door de bagger de nieuwe wereld in. 

Helaas, dat was ter plekke wel het geval. Ook dit was op te lossen. Met een hijskraan, een 

dieplader en met wat 

gezeul werd de rots op een 

plek gelegd die 

representatief is voor zo’n 

belangwekkende 

gebeurtenis. Het enige wat 

nu nog aan het plaatje 

ontbrak is wat cachet en de 

rol van de vrouw. Ook dit 

werd tot volle tevredenheid 

geregeld. The Colonial 

Dames of America13 

hebben een marmeren 

Grieks prieeltje om het geheel laten zetten. 

Dus nu kunnen schoolkinderen met eigen ogen zien dat hun voorvaders aan land zijn 

gekomen bij een Griekse Tempel met een steen met het juiste jaar er op en een vlag met 50 

sterren om het geheel af te maken. Dus iedereen natte zakdoeken, foto’s en filmopnamen. 

                                                                 
13

 http://www.nscda.org/site3/index2.php 

http://www.nscda.org/site3/index2.php
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Nelleke heeft echter minstens zoveel gelijk. Achter de verzonnen landingsplaats ligt de 

heuvel Cole’s Hill waar de kolonisten de eerste winter hebben doorgebracht en waar de 

eerste 51 zijn begraven, vlak voor de nieuwe begraafplaats die de drie eeuwen daarna is 

gebruikt. Op en rond Cole’s Hill zijn veel informatieborden geplaatst, waaruit een beeld 

ontstaat dat een redelijk inzicht in geschiedenis geeft. 

Voor een bezoek aan de Mayflower kan je een combinatieticket met Plimoth Plantation 

kopen. We besluiten beiden te doen. De Mayflower is aardig, maar we hebben al meer van 

dit soort schepen gezien. Plimoth Plantion bestaat uit een voorlichtingscentrum, een 

indiaans dorp en een kolonistendorp. Voor het indiaanse dorp staat een bord over correct 

gedrag. De inboorlingen mogen niet worden aangesproken met de term Indiaan, maar met 

Native American of Wampanoag, want tot die stam behoren de indianen14 die hier werken. 

Ze geven prima voorlichting, zowel over de oude gewoonten en als over hoe ze nu leven. 

Sommigen zou je niet als indiaan herkennen als je ze op straat tegenkomt, anderen 

gaan er helemaal voor, met veel (gezichts)tatoeages en specifieke haardracht. 

De scholieren zijn duidelijk teleurgesteld als blijkt dat de huiden die in de hutten liggen en als 

kleding worden gedragen niet door de voorlichters van de dieren af zijn gevild, nadat ze de 

prooi eigenhandig naar het hiernamaals hebben geholpen. In plaats daarvan zijn de huiden 

afkomstig van roadkill dat hier terecht komt en dat wordt geprepareerd in het centrum dat 

zich toelegt op het ontwikkelen van materiaal voor dit themapark. 

                                                                 
14

 Uiteraard staan we volledig achter het respect dat men de jeugd hier probeert bij te brengen. Omdat Indiaan 
in het Nederlands geen negatieve connotatie heeft blijven we het hier gebruiken.  
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Het kolonistendeel is anders, hier doet men aan re-enactment: ze spelen kolonist en 

beantwoorden vragen ook nog volledig alsof ze uit de 17e eeuw zijn. Hier leren we eigenlijk 

het meest. De Engelsen waren in hun nieuwe kolonie volledig afhankelijk van het oude 

vaderland. Huiden en slaven waren een bron van inkomsten, maar verder waren ze vooral 

boeren. Hun huizen bouwden ze zelf, en ook een smid liep er al rond. Alle andere zaken, 

zoals meubels, kleding en potten en pannen kwamen met “bevoorradingsschepen”. Het 

heeft nog decennia geduurd voordat ze volledig zelfvoorzienend waren. 

Ook blijkt de onderneming vooral een economische gebeurtenis te zijn en niet, zoals wij op 

school leerden, een religieuze aangelegenheid. Dit wordt 

onder meer duidelijk aan de hand van de kopieën van oude 

contracten. 

Kortom, tegen de tijd dat we Hyannis binnenrijden is de dag 

bijna om. We zitten in het goedkoopste motel van de 

vakantie, maar los van een matige internetverbinding is het 

allemaal wel ok.  

Hyannis zelf ligt aan het begin van het schiereiland Cape Cod. 

Het schiereiland is ontstaan als eindmorene tijdens de laatste 

ijstijd. Voor de kust ligt een aantal eilandjes, waarvan 

Martha’s Vinyard en Nantucket de belangrijkste zijn. Tussen 

die eilandjes is het mooi varen en vissen. Bovendien zijn er veel stranden. Hyannis is 

daardoor een van de oudste badplaatsen van het land, en goed bereikbaar vanuit het DC-NY-

Boston gebied. Hyannis heeft vooral naam gekregen doordat de Kennedy’s hun zomerhuis er 

hebben staan. 

Los van een perfect bezoek aan Ben & Jerry’s (Peace, Love & 

Icecream) hebben wij maar weinig met de plaats. In het oude 

gemeentehuis is nu het J.F.K. museum gevestigd. Er staat een 

mooi beeld van John voor het gebouw, maar verder trekt het 

ons niet. Ook is er een groot kantoor van de Democraten en 

hebben we het vermoeden dat, als je hier Romney zegt, je even 

later wegdrijft met het getij. Maar goed, een mens moet ergens 

slapen. 

18 OKTOBER - HYANNIS 

We hebben drie hoofdkeuzes voor vandaag. Een boottocht naar een van de twee eilanden, 

wat tamelijk prijzig is, of een autorit naar het eind van Cape Cod 75 kilometer verderop. We 

besluiten tot het laatste. 
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Het weer is bijna verbijsterend. Ik loop de hele dag in mijn T-shirt (en Tilley hat). Het concept 

is eenvoudig. Je rijdt naar een bepaald punt en stopt daar waar je denkt dat het aardig is. 

Het eerste bord dat de aandacht trekt is het Cape Cod Visitors Centre. Busladingen oudere 

toeristen voor de deur, maar die komen niet verder dan de voorlichtingsfilm, dus wij kunnen 

in bijna volledige rust de 

uitgezette wandeling langs de 

zee en door het bos maken. Het 

water is hier een grote 

getijdenpoel, die door de 

gletscher is ontstaan, en een 

open verbinding met zee heeft. 

De randen vormen een 

moerasachtig gebied. De snelle 

overgang met het hoger gelegen 

bosgebied biedt een ideale 

omgeving voor heel veel 

vogelsoorten waaronder mezen, spechten en blue-jay’s. En een familie kraaien die heel veel 

herrie maken. 

Daarna rijden we door naar Provincetown aan het eind van Cape Cod. Dit is een homostadje. 

Niet op dezelfde wijze als in Montreal, waar de village ook de plek was voor de hardere 

sexindustrie, maar op een meer gemoedelijke wijze. Er lopen veel homo en lesbische stellen 

en een enkele travestiet, en verder zijn er vooral de vlaggen van de “Gay-nation”. De plaats 

kent een tamelijke serieuze 

vissersvloot, maar verder is het 

stadje vooral voor de toeristen. De 

houten huizen met hun trappen en 

veranda’s zijn hier erg mooi en 

overal zijn winkeltjes. De speciale 

bonus vandaag is de prachtige 

herfstkleuren in het waanzinnige 

najaarsweer. 

Aalscholvers vliegen af en aan. We 

lunchen heel fout bij Ben & Jerry’s, 

en praten dat goed door het erg 

eens te zijn met hun verantwoorde manier van ondernemen. 

Na de lunch rijden we naar Pilgrims Landing, vooral omdat we hadden afgesproken dat niet 

te doen. Ook hier is weer een volstrekt logische verklaring voor te vinden. Gisteren hebben 

we genoeg Pilgrimverhalen gehoord, en we weten dat ze, in een poging om in New York te 

landen, eerst op Cape Cod zijn geweest voordat ze er iets noordelijker in Plymouth er 
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definitief de brui aan gaven. We hebben even geen behoefte aan meer Amerikaanse 

borstklopperij. Aan de andere kant…. Het laatste stuk van Cape Cod is een prachtig 

duingebied, en de Pilgrims Landing lijkt de enige weg die het gebied in gaat. Uiteindelijk 

weten we de voetafdruk van de voormalige opvarenden van de Mayflower te missen en 

pakken we de kortste weg naar de zee. Het gebied heeft mooie herfstkleuren en is nog 

uitgebreider dan de duinen bij Schoorl en Bergen. Onderweg zien we verschillende spechten, 

blue-jay’s, een chipmunk en een konijn. Dit alles valt in het niet als we over het duin kijken. 

Dicht bij de kust zwemt een kudde grijze zeehonden. Op enig moment tellen we er 23 

tegelijk boven water, dus het moet zeker het dubbele aantal zijn geweest. Héél langzaam 

lijken ze iets dichterbij te komen. We besluiten af te dalen naar het strand en ze van iets 

dichter bij te bekijken. Dan blijkt dat wij niet alleen naar de groep hebben gekeken, maar dat 

het omgekeerde ook is gebeurd waarbij onze enorme schaduw als “onveilig” is beoordeeld. 

Nu we lager staan valt die bedreiging weg. Vier grote mannetjes komen eerst ons van 

dichtbij bekijken en dan zwemt de hele kudde ons op het gemak, en spelend met de golven 

voorbij. Het besluit om in Provincetown niet een hernieuwde poging te doen om weel te 

watsen voelt ineens heel anders. 

 

De dag is door de wandelingen al weer bijna om. We maken nog een korte stop bij het 

Marconistrand, waar we zeiknat worden door in het drijfzand te gaan staan. Daarna is het 

terug naar het motel waar we in het donker aankomen. 

19 OKTOBER HYANNIS – HIGHLAND 

Vandaag staat de grote rit naar 

Rhinebeck op de agenda15. Zoals bij 

het “wat voorafging” al 

aangekondigd, was dit de 

doorslaggevende factor om nu hier 

met vakantie te gaan. En “dit” is dan 

het NYS Sheep & Wool Festival 2012 

in The Dutchess Fairgrounds in 

Rhinebeck, N.Y. Een mega breifeest 

dus. Wie diepgaand meer wil weten 

                                                                 
15

 Alle details van het festival vind je op: http://www.sheepandwool.com/ 

http://www.sheepandwool.com/
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over Nelleke en breien moet ik verwijzen naar het internet16. En hoewel deze reis veel 

minder het karakter van een breivakantie had dan in 2010, begint het vandaag toch serieuze 

vormen aan te nemen. De pelgrimstocht begint in Northampton, Massachusetts. Daar zit 

Webs America’s Yarn Store17. Volgens toegewijde breisters de grootste en mooiste breizaak 

van de hele wereld.  

Dit is niet waar, uit eigen bevinding weten we dat Karnaluks in Tallinn veel groter is, maar 

dat snapt en vindt niemand18. De sfeer is er in ieder geval heel anders en wat mij betreft 

aangenamer dan in Estland. Het “dure” gedeelte is mooi ingericht en het enorme 

uitverkoopmagazijn is overzichtelijk en begrijpelijk. En men is er man- en kindvriendelijk. 

Direct bij de ingang staat een rijtje fauteuils met tijdschriften voor echte mannen en er is 

speelgoed voor kinderen. Dat er dan weer gebreide spreien over de fauteuils hangen is weer 

wat pusherig, maar alla. Nelleke koopt assorted yarn, en ik geef haar nog een Navaho 

spindle. Daarbij word ik een paar keer omgedraaid door het verkopend personeel om mijn 

trui te bewonderen, dus die heeft ze alvast zitten. Het is dan inmiddels herfstweer. Waar we 

nog droog en met een zwak zonnetje zijn vertrokken is het nu hard gaan regenen. 

 Als we na de winkel koers zetten richting Rhinebeck bijkt dat we “hard” regenen hadden 

moeten omschrijven als een ietwat stevige bui. De regen komt inmiddels met bakken uit de 

hemel en het rijden is niet eenvoudig. Pas bij Rhinebeck wordt het een fractie minder. Het 

terrein waar morgen “de Fair” begint is inmiddels één grote modderpoel. Wat dat morgen 

moet worden is ons op dit moment een raadsel. Goede lezers zal het inmiddels ook een 

raadsel zijn wat we doen op een beursterrein waar pas morgen wat te doen is. 

Het antwoord is van 

een verbijsterende 

simpelheid. Ik heb 

besloten aan het 

creatieve proces mee 

te doen. En zij die mij 

goed kennen weten 

dat het enige wat mij 

op het gebied van 

draden, wol, katoen 

etc. ooit is 

aangewaaid een kort 

lontje is. De strijd om 

met regelmaat 

                                                                 
16

 Kijk op onze website op http://www.kooltiel.nl/Pagina's/Breien/Breien.html en het al genoemde 
vakantieverslag uit 2010: http://www.kooltiel.nl/Vakantie%20Pagina's/BrijVakantie%202010.pdf.  
17

 http://www.yarn.com/index.cfm 
18

 We geven een hint: http://kinanen.fi/wordpress/?p=939 

http://www.northamptonma.gov/
http://www.kooltiel.nl/Pagina's/Breien/Breien.html
http://www.kooltiel.nl/Vakantie%20Pagina's/BrijVakantie%202010.pdf
http://www.yarn.com/index.cfm
http://kinanen.fi/wordpress/?p=939
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draden in de knoop te leggen tot er een acceptabel kledingstuk ontstaat ga ik niet aan, dus 

jullie kunnen contact met me blijven houden. 

De organisatie heeft besloten om, naast workshops, meetings, book signings en botte 

verkoop ook een fototentoonstelling te houden. Vrijwilligers kunnen daarvoor foto’s 

inleveren tegen een inschrijfgeld van 1 dollar per foto. Die lol wil ik graag hebben, dus ik heb 

vijf foto’s uitgezocht die min of meer in een frame passen . Deze moeten vandaag worden 

ingeleverd. Met veel enthousiasme worden de foto’s in ontvangst genomen. Morgen bepaalt 

de scheidsrechter of ze goed zijn, en wie er gewonnen heeft. Nu passen mijn foto’s bijna in 

hun frame, dus alleen op uiterlijk maak ik al geen kans, maar alleen al de ontvangst en de 

manier waarop de foto’s “tentoon” worden gesteld is een uitje. De vrouw die het 

organiseert is zo enthousiast dat we twee keer een hand krijgen en binnenkort staan onze 

inzendingen op hun site. Mijn mooiste foto vind ik er een in de serie landschappen. Hier heb 

ik een onderwaterlandschapfoto uit het Veerse Meer ingeleverd met veel sponzen en 

zakpijpen. Ik vraag me af of ze onder en boven weten te onderscheiden. 

Daarna is het tijd voor het hotel. De tomtom wijst de snelste route naar de super 8 in 

Kingston. Leuke plaats, zegt men. Wij zullen het echter nooit weten, want aan de balie 

ontkent men alles. Dus papieren er bij en jawel, de super 8 klopt. Alleen is het die in 

Highland, 20 minuten verderop. Het goede nieuws is dat dit net de tijd is om het droog te 

laten worden. 

We eindigen in een goed Italiaans restaurant met uitstekende jaren 60 en 70 muziek, maar, 

volgens Nelleke, kwistig met zout. Morgen echt naar Rhinebeck. 

20 OKTOBER - RHINEBECK 

Voor ons doen moeten we vroeg op. Althans voor Nelleke, ik ben inmiddels weer standaard 

terug naar 06.00 uur. Het 

weer is gelukkig weer 

helemaal op de hoogte van 

het feit dat het onze 

vakantie is. Het mist, en de 

bladeren doen in 

toenemende mate moeite 

om de bomen los te laten, 

maar het is weer prachtig en 

warm. In no-time staan we 

in Rhinebeck, waar onder 

andere de Rozenveldjes en 

de Van der Biltjes wonen of 

hebben gewoond. De plek 
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waar Franklin D. en Eleanor Roosevelt hebben gewoond wordt inmiddels aangegeven als een 

National Landmark, inclusief de Roosevelt Bibliotheek. Bij de 

Vanderbildts lijkt dat anders. Hun estate wordt omgeven door een 

muur, die van voldoende omvang is om het dorp waar ze vanaf 

stammen met een muur te omgeven. Toch is ook dit Estate inmiddels 

open voor het publiek. 

Bij de Dutchess Fairgrounds is alles in gereedheid gebracht om de 

duizenden breisters en hun reisgenoten te ontvangen. Zowel de 

Sheriff als de Deputy Sheriff staan in de aanslag en er zijn veel 

zwaailichten en mensen die de weg wijzen naar een parkeerplek. 

Nelleke heeft de rest van de dag briljant samengevat, dus daar ben ik 

snel mee klaar.  

Wel wil ik nog even de 2e plaats en de eervolle vermelding vermelden 

die ik behaald heb in de Fotowedstrijd. Twee linten, mooi van 

lelijkheid zijn nu in mijn bezit. En ik eet er een lambburger. Briljante woordspeling en 

geweldig lekker voedsel. 

Ik ben trouwens niet de enige winnaar. Prijzen worden voor alles gegeven. Mooiste 

pompoen, mooiste garen, mooiste eigen kleding. En vooral mooiste geit en mooiste schaap. 

Met zekerheid durf ik te zeggen dat ik minder in spanning heb gezeten dan de winnaar van 

deze laatste prijs  
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Terug in het hotel na een volle dag Rhinebeck :-)  
Stel je een terrein voor ter grootte van de Countyfair in Aalten, maar dan bijna 

volledig gewijd aan breigaren, spinvezel en schapen (geiten, alpaca’s en 

angorakonijnen ook natuurlijk). Er zijn meer dan 30 woltenten in plaats van eentje en 

per tent zit er het dubbele in aan winkeltjes van wat ze er in Nederland in plaatsen. 

Duizenden mensen. Stralend weer, schitterende herfstkleuren. Het is volstrekt 

onmogelijk om alles in een dag te bekijken. 

Over het algemeen is het aanbod in de stands om je vingers bij af te likken qua 

kwaliteit, maar de prijzen liggen hoger dan bij ons. En wat de verfkunsten van de 

Amerikaanse indie dyers betreft ben ik niet helemaal onder de indruk. Ik vind dat 

bijvoorbeeld onze eigen Leen002 en Dutchwooldiva zeker zo goed werk afleveren, 

zo niet beter.  
Mensen die op zoek zijn naar dure snobgarens met yak en/of cashmere er in kunnen 

hier te kust en te keur terecht, maar verder zijn de soorten garens die te koop zijn 

ongeveer gelijk aan wat we in Nederland op beurzen tegenkomen. Alleen meer. Heel 

veel meer. 

Krankzinnig veel spinnewielen, in vergelijking met bij ons. Je kunt geen merk 

verzinnen, of je komt het bij herhaling tegen. Er stond ook een Golding wiel. Een 

eenvoudige, maar toch… 

De goedgeklede breister draagt dit jaar op Rhinebeck een Rockefeller sjaal. Ik heb er 

zeker 12 langs zien komen. Ook vier Catkins en drie Color Affections trouwens. 

Mijn stash is weer wat gegroeid. Zo langzamerhand moet ik stoppen met inkopen, ik 

wil de douane zonder zenuwen kunnen passeren ;-) 

De Ravelry meet was druk en zo te zien gezellig, maar omdat ik hier niemand ken, had 

ik er niet veel te zoeken. Dat viel me nog het meeste op, hoeveel leuker zo’n festival is 

als je er ook vrienden en bekenden kunt ontmoeten. Dat sociale aspect zat er vandaag 

dus niet in. Ik heb jullie gemist!  
Ondertussen kwam ik er wel een paar mensen tegen die me bekend voorkwamen:  

 

http://www.ravelry.com/people/Leen002
http://www.ravelry.com/people/DutchWoolDiva
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19
 

21 OKTOBER - HIGHLAND 

Op zich zeggen namen in New England weinig, alleen dat men goed was in het importeren 

van namen. Zo zijn we vandaag Austerlitz tegen gekomen. Het buurdorp Poughkeepsie doet 

het goed in TV series omdat het zo’n rare naam20 is, maar waar we nu zitten, in Highland, is 

dat anders. 

Highland is een treffende naam. Zodra regen en mist zijn opgetrokken zie je dat we hier in 

het bergachtige deel van de staat New York zitten. De hoge heuvels, of kleine bergen 

vormen een prachtige achtergrond, zeker met de huidige kleuren van de bomen. Ook wat 

dat betreft is deze rondreis bijzonder. We begonnen in Ontario met herfstkleuren, dat werd 

daarna minder. Of omdat er minder Sugar Maples stonden, of omdat de bomen hun blad al 

kwijt waren. Dat laatste leverde in Lake Placid weer mooie foto’s, met de witte 

berkenstammen tussen de naaldbomen met de eerste sneeuw. Nu we zuidelijker zitten 

pikken we het staartje van de herfst in upstate New York mee. De kleuren van de bomen en 

                                                                 
19

 Oprichters van Ravelry: http://www.ravelry.com/ 
20

 Volgens Google vertaal: De naam is afgeleid van een woord in de Wappinger taal, ongeveer U-puku-IPI-
zingen, wat betekent "het riet lodge gedekt door de weinig water plaats" 

http://www.ravelry.com/
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de hellingen van de heuvels zien er onwaarschijnlijk uit. Tegelijk is duidelijk dat dit echt het 

eind van de herfst is. Bij ieder zuchtje wind komen de bladeren bij duizenden naar beneden.  

We beginnen de dag met nog een keer de natuur in te trekken. Door de hele staat New York 

zijn natuurparken langs de 

rivier de Hudson. Vandaag 

nemen we een kijkje in 

Shaupeneak park.  

Het bord met de 

wetenswaardigheden over 

dit park begint met de 

mededeling dat het 

jachtseizoen is geopend 

en dat we daarom op de 

paden moeten blijven. 

Geen makkelijke opgave, 

want door de bladval zijn 

de paden slecht te zien.  

We komen inderdaad één jager tegen die met camouflagekleding en pijl en boog door de 

bossen sluipt. We maken een babbel met hem. Ik weet niet eens of hij het erg vindt dat hij 

niets heeft geschoten. Hij is op een leeftijd waarbij het toch zeuren wordt om zo’n beest het 

bos uit te sleuren. Met groot enthousiasme vertelt hij over alle dieren die hij heeft gezien, 

maar die hij niet heeft mogen schieten omdat ze ook nu beschermd zijn.  

Wij lopen een paar kilometer tot de waterval en dan weer terug, met het plan na een paar 

mijl een tweede wandeling te maken. 

Ergens missen we een afslag, want het 

tweede deel van het statepark vinden we 

nooit meer. In plaats daarvan rijden we 

door wat woonstraten. Nu moet je dat 

woonstraat hier ruim zien. Om de 200 

meter staat een huis. Daar tussenin veel 

bomen en heuvels. Veel huizen bereiden 

zich voor op Halloween. Overal 

pompoenen, spoken, enorme spinnen en 

spinrag. 

Lyrische beschrijvingen zijn niet mijn 

sterkste kant, daarom maar een citaat dat 

de staat recht doet.21 

                                                                 
21

 Uit “Mendocino” van Kate MacGarrigle. Haar zoon Rufus Wainright is geboren in Rhinebeck. 

I bid farewell to the state of ol' New York  
My home away from home  
In the state of New York I came of age  
When first I started roaming  
And the trees grow high in New York state  
They shine like gold in autumn  
Never had the blues from whence I came  
But in New York state I caught 'em  
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Na een tijdje stellen we de routeplanner toch maar in op de omgeving van Rhinebeck, om 

precies te zijn het Hyde Park van Eleanor Roosenvelt. We lopen vast op een enorm ongeluk, 

en moeten omrijden. De aanwijzer geeft aan hoe. Bij het volgende kruispunt staat een 

tweede helper, die ons prompt weer een andere kant uit stuurt. In mijn achteruitkijkspiegel 

zie ik hoe de auto’s achter mij gewoon de vouwen uit de plooi van de broek van de man 

rijden en de gewenste weg pakken. Zo doe je dat dus. Wij rijden om, maar het is hier ook 

mooi en komen zo na verloop van tijd toch uit bij Hyde Park, met daarin het Val-Kill Cottage. 

Het verhaal hier is complex, maar laten we het eenvoudig houden. De familie Roosevelt had 

geld. Veel geld. Oom Theodore was president, achterneef annex echtgenoot Franklin D. was 

president en drie van de vijf kinderen zaten waarschijnlijk in de mafia, dus geld speelde geen 

rol. 

De Rooseveltjes kochten een statig buitenhuis in Rhinebeck. In Frankrijk zou het een kasteel 

geweest zijn (naast wat andere huizen). Eleanor vond een paar kilometer verderop een 

rustig stukje bos met een bescheiden huis. Franklin D. deed haar dit cadeau. Dat was 

bovendien handig om haar uit de buurt van zijn maitresse Lucy Mercer (die weer werd 

gesteund door Alice, de dochter van oom Theo, die een bloedhekel aan haar slimme nicht 

had). Eleanor bracht steeds meer tijd door op Val-Kill zeker na de dood van Franklin.  

In de Vanderbiltjes had ze aardige buren en op 

het terrein was plaats voor nog twee huisjes, 

Stone Cottage and Top Cottage, waar twee van 

haar zoons regelmatig woonden (als ze niet bezig 

waren elkaar te bestrijden). Bovendien kwamen 

er regelmatig mensen op bezoek, zoals John F. 

Kennedy, Chroesjtsjov en Churchill.  

Voor wie niets van haar weet: ze wordt gerekend 

tot de 10 meest invloedrijke vrouwen ooit, en was 

een van de grondleggers van de VN. Op haar 

begrafenis waren de presidenten Truman, 

Eisenhower en Kennedy aanwezig, haar lijst van 

decoraties is langer dan dit reisverslag. 

Dit terrein is inmiddels staatseigendom en staat open voor bezoek. We steken even ons 

hoofd om de hoek van Val-Kill, maar maken verder een wandeling door de tuin “Eleanor’s 

walk”. Officieel 1,6 kilometer, maar door de bladval is niet helemaal duidelijk waar je moet 

lopen, zodat het allemaal iets langer duurt. Het is in ieder geval allemaal even prachtig. 

Terug bij de parkeerplaats, langs de vijver (met Canadese ganzen) en het riviertje, rijden we 

de oprijlaan van 800 meter af en gaan andermaal naar Rhinebeck. Zo kan Nelleke nog één 

keer foto’s van breiwol maken en ik de foto’s (en lintjes) bij de tentoonstelling ophalen. We 

kijken nog eens naar het scheren van een schaap en de prijswinnende geiten, schapen en 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lucy_Page_Mercer_Rutherfurd
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lama’s voor we ons aansluiten bij de lange file auto’s die het dorp uitrijdt onder strenge 

aanwijzingen van de sheriff, de deputy-sheriff en een aantal troopers die met vers 

kaalgeschoren hoofden en indrukwekkende hoeden het verkeer regelen. 

We eten nog een keer bij de Italiaan in Highland en dan zit ook Rhinebeck er weer op. 
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22 OKTOBER – NEW YORK 

De laatste rit naar Newark loopt voorspoedig. Hier leveren we de auto in, waarbij de 

verhuurder opmerkt dat er een kras op de lak zit. Dat wordt gezeik, maar dat zien we later 

wel weer. Nu eerst naar de stad. 

We nemen een Blue Van naar Sylvan Terrace. Ook dat gaat niet zonder slag of stoot, want de 

prijs is afhankelijk van het soort huis en van de afstand. Beide zijn de chauffeur niet duidelijk. 

Uiteindelijk zien we zelf de straatnaam, nadat we langdurig onderweg zijn geweest om 

andere reizigers in de stad af te zetten. 

We zitten bij Michael, een Bed & Breakfast. Michael heeft drie regels: behandel dit als je 

eigen huis, wees aardig tegen de anderen en doe de deur achter je op slot. Er is geen 

roomservice, maar als je een schone handdoek wil kan je die van hem krijgen. 

Er zijn een paar redenen om hier niet te willen zitten. Allereerst is hier geen echte luxe, 

daarnaast is het bij 161st Street uptown Manhattan, wat een roteind van het centrum is. 

Los daarvan is het een perfecte plek. Het is het laatste straatje met historische oude houten 

huizen in de hele stad, bussen met toeristen rijden er voor om, het is doodlopend, dus heel 

rustig. Aan het eind van de straat staat het oudste gebouw van de hele stad, een plek waar 

George Washington ooit nog eens huis heeft gehouden. Het geheel is een officieel historical 

landmark, wat betekent dat de eigenaren niets aan het uiterlijk van de huizen mogen 

veranderen. Wel mogen ze je een praktijkexamen deur op slot draaien afnemen. 
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Verder is het op spuugafstand van de subway, de lokale naam voor de metro. Kijken naar 

New Yorkers is leuk, dus het ritje naar het centrum is geen straf. Voor $29 kopen we een 

weekkaart op dit systeem, en zo 

kunnen we gaan en staan waar 

we willen.  

Zonder enig gevoel voor fantasie 

kiezen we als start het meest 

toeristische plekje ter wereld 

(zoals ze zelf claimen): Times 

Square. Niemand heeft het nog 

door, maar dit culturele 

hoogtepunt wordt bedreigd. 

Sinds ik er de laatste keer 

geweest ben zijn er minstens 

drie lagen reclame om de al 

bestaande lagen heen gevouwen. Zo wordt het plein steeds kleiner. Op dit moment is het 

deels autovrij, waardoor het nog niet erg opvalt, maar de beroemde klok is al door de 

oprukkende reclamezuilen opgegeten. In het midden is een groot gat, waarvan men zegt dat 

er “werken” worden verricht. Als ze me vertellen dat het een punt is om the mole people22 

van voedsel en materiaal te voorzien geloof ik het ook. Vandaar lopen we naar (en door) de 

bibliotheek op 5th en door naar Grand Central Station, waar we in de foodcourt eten. De 

centrale hal is altijd de moeite om nog even te bekijken. Ook nu loopt er weer een filmploeg 

rond. Wie Sex and the City heeft gezien ontsnapt er ook niet aan het nemen van een foto 

van de Oyster Bar.  

Een hernieuwde kennismaking met de stad zit er dan op. Mijn stad zal het nooit worden, te 

smerig, te druk en te lawaaiig. Wat dat betreft is er recent onderzoek gedaan naar het 

volume van fluitende vogels. 

Naarmate ze dichter bij, of in de 

stad gaan wonen gaan ze veel 

harder fluiten om contact met 

hun soortgenoten te houden. 

Volgens mij geldt dat ook voor 

mensen in steden als New York. Er 

is zoveel achtergrondlawaai dat ze 

veel harder moeten praten om 

gehoord te worden. Als ze dan 

ook nog eens niet doorhebben dat 

de oordopjes nog in zitten en zo hard staan dat wij mee kunnen zingen dan veranderd hard 

                                                                 
22

 http://en.wikipedia.org/wiki/Mole_people 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mole_people
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praten al snel in een geblèr waarbij je denk dat ze op de vuist willen. Gemiddeld zijn ze 

echter heel vriendelijk. 

23 OKTOBER - NEW YORK 

Nelleke wil al heel lang met de veerboot naar Staten Island. We prikken een punt op de kaart 

waarvan we denken dat het wel een prettig loopje is naar ferry. De halte World Trade Centre 

lijkt wel wat. We kunnen dan direct zien hoever de nieuwe torens zijn. Dat laatste is 

trouwens een onzin argument, ze zijn al zo hoog dat je overal kan zien hoe het met de bouw 

staat. 

Ik sta iets minder om het bezoek te dringen. Het gebouw is hoog, en daarmee hebben we 

het voor mij gehad. Dit blijkt mee te vallen. In 2004 zijn we bij ground zero geweest, en 

hoewel indrukwekkend was er weinig meer te zien dan verwrongen puin en hekken en 

afzettingen. Nu is de memorial site grotendeels af, alleen het bijbehorende museum moet 

nog worden ingericht. De kaartjes voor het bezoek zijn gratis, en op het moment dat we 

binnenlopen nog beschikbaar.23 De wandeling naar het terrein is er nog steeds een langs 

hekken en schuttingen, maar daarna heb je ook wat. Het vloeroppervlak van de twee oude 

torens is nu omgezet in twee grote kuilen, waarlangs water naar beneden stroomt. Ze zijn 

omringt met een balustrade met daarin de namen van alle slachtoffers van terroristische 

aanslagen op de VS. Er tussenin zijn eiken geplant die binnen 200 jaar een imposant uiterlijk 

moeten opleveren. Er tussenin staat één perenboom. Deze peer heeft als enige de aanslag 

van 9/11 overleefd. Daarna is-ie nog eens omgewaaid, maar met grote volharding zetten de 

Amerikanen hem steeds op zijn wortels terug. Het gebouw van het nieuwe museum maakt 

nog de meeste 

indruk op me: het 

is ontworpen in de 

vorm van een 

omgevallen 

wolkenkrabber. 

Naast het feit dat 

dit een 

herinneringsmo-

nument is, heeft 

het ook 

aanzienlijke 

toeristische 

meerwaarde. 

Manhattan is, 

door de 

                                                                 
23

 Tip voor de lezer: bestellen via internet kan ook. http://www.911memorial.org  

http://www.911memorial.org/
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wolkenkrabbers hoog, heel hoog. Zo hoog zelfs dat je we weinig van ziet. Je kunt een avenue 

afkijken, maar dat blijft toch maar een doorsnede. Dit terrein is zo groot, dat het een van de 

weinige plaatsen is waar je echt om je heen kunt kijken, zodat je de verschillende stijlen in 

de wolkenkrabberbouw goed kunt zien. 

Zo zijn we een hele tijd verder voordat we via Wall Street (met alle info over de Nederlandse 

rol bij het ontstaan van Manhattan) in de hal van de Staten Island Ferry staan. 

Een eerste bezoek aan New York kan 

niet zonder een rondvaart langs Ellis 

Island en het Vrijheidsbeeld. Het 

eerste bezoek is verplicht voor 

iedereen die iets wil snappen van het 

lot van immigranten en het ontstaan 

van de VS. Het tweede, ja ach. Als je 

naar Parijs gaat kan je het ontwerp 

voor het beeld en het origineel 

zien24. Volgens goed Amerikaanse 

gewoonte is hun exemplaar iets 

groter, maar dat verandert er weinig aan: het blijft een vrouw met een fakkel, een boek en 

een prom-queen kroontje. 

25  Bij een tweede bezoek is de Staten Island ferry de oplossing. 

Alleen al omdat hij voldoet aan een basisvoorwaarde voor 

Nederlandse waardering: hij is gratis. In 25 minuten vaar je over 

naar Staten Island, waarbij je langs Governer’s, Liberty en Ellis 

eiland vaart. Bovendien en vooral heb je uitstekend zicht op de 

skyline van Manhattan en Brooklyn. Staten Island heeft zelf een 

groot aantal attracties, maar als je die niet wilt zien kan je bij 

het aanmeren zorgen dat je vooraan staat en een sprintje 

trekken waardoor je na vijf minuten weer even gratis terug 

vaart. Wij gaan één pont en 30 minuten later, wat de kans biedt  

om langs de kade te lopen. Ook hier staat een 9/11 monument 

met gezichten van de overledenen in reliëf kijkend naar de 

overkant waar de twin-towers hebben gestaan. Ook de 

architectuur van vertrekhal van de Ferries is hier de moeite om 

eens te bekijken. 

Aardig detail: de veerdienst is het werk van een Nederlandse immigrant. Hij heeft, voor de 

dienst een gratis service van de stad werd, hier vrij grof geld mee verdiend, waarmee hij 

                                                                 
24

 Respectievelijk in het Jardin de Luxemburg en bij een Seine brug iets stroomafwaarts na de Eifeltoren. 
25

 Beoordelingsmodel ter beoordeling voor de welstandscommissie, staat in de MET. 
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vervolgens spoorwegen is gaan bouwen. Het buiten van deze man, Cor van der Bilt, is dus te 

bezichtigen in Rhinebeck. 

Na terugkeer wandelen we door Chinatown en Little Italy. Altijd leuk, en een prima 

gelegenheid om ergens iets te eten. In ons geval in Little Italy waar een aansmoezenier ons 

overtuigt bij hem te komen lunchen. Bijkomend 

voordeel is dat we kunnen wachten tot de eenzame 

regenbui in deze vakantie voorbij is. 

Na de eigenlijk wel erg late lunch lopen we door naar 

Washingtonn Square Park. Een must voor liefhebbers 

van Friends, want de triomfboog en de vijver zitten in de 

leader. Verder barst het er van de eekhoorns, dus leuk 

om te doen. Toch lijkt het er minder vriendelijk dan wij 

het ervaren. Pamfletten met foto’s waarschuwen voor 

een kale man die het heeft voorzien op kleine hondjes. 

Wij kunnen hem niet ontdekken en vermoeden dat hij 

inmiddels is geëmigreerd naar een land waar men 

anders met honden omgaat. 

Ter afronding pakken we op Union Square de subway naar Central Park, waar we op zoek 

gaan naar het Lennon Memorial. Het wordt te donker om er nog serieus naar te kijken, al 

zien we wel dat de herfstkleuren het hier nog goed doen. Ik scoor een hamburger bij de 

Mexicaan om de hoek en de eerste hele dag New York zit er op. 

24 OKTOBER- NEW YORK 

We komen maar slecht op gang. Duidelijk (vakantie)moe, wat met de vele indrukken en ook 

kilometers niet te vermijden is. We stappen uit op 72 StW en lopen opnieuw Central Park in. 

Het John Lennon memorial is snel gevonden. Het mozaïek met “imagine” ligt er zo midden in 

de herfst verlaten bij. Slechts 

enkele toeristen, die me 

gewoontegetrouw vragen of ik een 

foto van ze kan maken. 

We lopen in de breedte door het 

park, langs de vijvers en door de 

bossen. Ook hier zijn nog wat 

gekleurde bomen te zien, maar het 

echte leaf peeping zoals de 

Amerikanen het noemen, zit er 

niet meer in.  
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Het barst er van de verschillende vogels, waaronder jays, spechten en kardinalen, maar het 

lukt nauwelijks om ze op de foto te krijgen. Gefrustreerd gaan we op zoek naar de uitgang, 

waarbij een tweetal New Yorkers ons te hulp schiet. Omdat ik het adres niet scherp heb 

worden we twee kanten tegelijk uitgestuurd. Eerst lopen we langs het MET (Metropolitan 

Museum of Art) en het Guggenheim26, voor we via de subway bij 6th avenue komen. We zijn 

dan uiteindelijk vlak bij ons doel, het MoMa, maar het duurt toch nog even voordat we daar 

binnen zijn.  

De eerste reden dat dit gebeurt is een meevaller. Op 6th 

staat een tentoonstelling van de werken van Niki de Saint 

Phalle. Ik volg het werk van deze in 2002 overleden 

kunstenares al meer dan 30 jaar. Van de tentoonstelling 

kende ik slechts drie werken, dus dat is dik scoren. 

De tweede vertraging is minder. Om in het MoMa27, het 

Museum of Modern Art, binnen te komen kunnen we 

buiten al in de rij gaan staan. Als je dan denkt klaar te zijn 

als je na een tijdje je geld hebt afgedragen, kom je 

bedrogen uit. Je mag direct door naar de tweede rij richting 

garderobe om je tas af te geven. Maar daarna kan het 

beginnen. Althans een beetje, want de 

beeldententoonstelling in de tuin is dicht. En daar was ik 

speciaal voor gekomen, dus dat valt wat tegen. Nu is het 

museum zes etages hoog, dus na afloop kunnen we niet 

zeggen dat we ons hebben verveeld. Wie van moderne 

kunst houdt (o.a. van Gogh en de Kooning), inclusief 

industrieel ontwerp (o.a. Rietveld) en architectuur (o.a. 

Koolhaas), raakt hier niet uitgekeken. Op enig moment 

neem je het niet meer op, en dan is het tijd voor een 

laatste doel.  

Nelleke wil graag het VN gebouw zien. De grote zaal is 

op dit moment dicht, maar ze had er niet eens op 

gerekend binnen te kunnen komen, dus alles valt mee. 

Geen wachtrijen, geen entreegelden (tenzij je kiest voor 

de rondleiding) en een koffietentje waar je even kunt 

zitten. Echt even, want het is tegen vijven en dan willen 

ook de Verenigde Naties naar huis. Onze metrokaart 

geldt ook voor alle bussen. Die schieten niet op, maar 
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 Leuk gebouw, maar haalt het niet bij Bilbao. 
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het zit comfortabel en zo eindigen we op 7th avenue, waar we de subway naar huis nemen. 

Die subway maakt haar naam niet waar. Er is nog criminaliteit, zoals in ieder openbaar 

vervoer, maar de graffiti uit de 80-er jaren is weg, en de coupés zijn schoon. Er is nog een 

enkele bedelaar en een dweilorkestje, maar die kan je actief negeren. Kortom een goedkoop 

en redelijk functionerend systeem wat je even moet leren kennen. En soms is het gewoon 

lachen, zoals de bedelaar, die met zijn kind in een wandelwagen en een dure telefoon een 

verhaal begint over zijn miserabele leven en dat hij alleen maar bedelt om zijn kind een 

beter leven te geven. Zijn 

dijen zijn daarbij strak 

gespannen, wat voorkomt 

dat zijn spijkerbroek een nog 

grotere afstand neemt van 

zijn rode onderbroek en op 

zijn enkels eindigt. Twee 

vrouwen geven wat, maar 

zeggen wel dat hij, als hij 

serieus is met het opvoeden 

van het kind, zijn broek moet 

ophijsen. Hij verweert zich 

met het verhaal dat hij te 

arm is voor een broekriem. Da’s mis. De ene vrouw vertelt waar hij voor 99 ct een riem kan 

kopen en de ander legt uit dat een aangetrokken plasticzak door de achterste twee lussen 

ook voldoende is. Sufgepraat hijst hij zijn broek op en vertrekt. 

Ook Harlem, waar we zitten, is niet langer de criminele buurt van vroeger (al zullen er best 

nog slechte stukken zijn). Je kunt er rustig wandelen en eten. Wij eindigen bij een goedkoop 

maar goed Dominicaans restaurant. Mijn ossenstaartsoep blijkt een soort snert, met 

meerdere staartwervels, neemt niet weg dat dit echt “goede soep” is. 

Na het voorgaande allemaal gedaan te hebben is in slaap vallen niet echt een prestatie. 

25 OKTOBER – NEW YORK. 

Vandaag is het filmlocatie dag. Deels bewust, deel per ongeluk. We beginnen met een 

bezoek aan een juwelier, om te kijken of we een bestelling kunnen ophalen. Dat mislukt, 

maar we komen terecht bij de omgeving van Macy’s en Madison Square Garden. En we 

vinden een Timmy’s. De koffie is goed, hoewel één klant blijft zeiken over de smaak en ons 

probeert mee te krijgen. We houden ons er buiten, ik stel niet eens voor “Blame Canada” te 

zingen. 

Het weer blijft onveranderlijk en zo langzamerhand onverantwoord prettig, dus bedenken 

we dat we de Brooklyn Bridge maar eens over moeten wandelen. Hier zijn talloze films 
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gemaakt, onder andere een met Steve Martin, die besluit zelfmoord te plegen door van de 

brug te springen. Als goede RomCom eindigt hij met de vrouw die ook over de reling aan het 

klimmen is. Met goed weer kunnen we de wandeling samenvatten als “good fun”. Bij de 

twee grote pilaren waaraan de 

brug hangt zijn bronzen borden 

die alles toelichten, zodat we 

elkaar kunnen aanpraten dat 

we verantwoord bezig zijn. Ik 

fotografeer alles nauwgezet, 

altijd leuk voor de 

decompressie theorie. Verder is 

dit een vorm van 

massatoerisme, dus we kunnen 

onszelf ook aanpraten dat we 

niet veel gekker zijn dan de 

rest. Iedereen fotografeert alles 

en elkaar zodat het bijna jammer is als je weer  “alleen” in Brooklyn staat. 

Op dit punt weer even geschiedenis. Eerder dit verslag hebben we ons al vrolijk gemaakt 

over de emigranten die alle plaatsnamen van thuis meenamen. Wel, hier hebben we er weer 

een. Dit gedeelte van de kust is in eerste instantie door ons Nederlanders gekolonialiseerd. 

Mensen als Peter Stuyvesant en Haye 28Schermerhorm kwamen met de originele naam 

Nieuw Nederland. Naast Nieuw Amsterdam waren Breukelen en Nieuw Utrecht mooie 

namen. Vervolgens zaten de Engelsen uit York ook ernstig om land en een mooie naam 

verlegen. Dus verruilden we onze “eigendommen” voor Suriname, waarna de Engelsen zich 

er door de opstandige Jan-Kees-en uit lieten schoppen en wij woekerwinst op Nederlands 

Guyana maakten met de bauxiet- en slavenhandel. Maar dit alles terzijde. Waar het om gaat 

is dat de Engelsen op enig moment in het bezit kwamen van Nieuw Utrecht en Breukelen. 

Probeer je maar eens voor te stellen dat een Engelsman dat uitspreekt. Breukelen werd al 

snel Brooklyn en Nieuw Utrecht doodgezwegen en samengevoegd met de eerstgenoemde. 

Terug naar onze wandeling. Aangekomen in Brooklyn staan je drie opties open. De eerste is 

omdraaien en teruglopen. Leuk, maar niet iets dat veel nieuws brengt. De tweede is in de 

subway stappen en terugrijden, wat in ieder geval minder vermoeiend is. Tenslotte kan je 

een wandeling in Brooklyn maken. We besluiten tot het laatste, als is het maar een heul, 

heul erg klein stukje. Langs de kustlijn die op Manhattan uitkijkt loopt Brooklyn Heights, een 

wandelboulevard die op dit moment sterk wordt uitgebreid. De huizen er achter zijn veel 

dorpser dan die in downtown Manhattan, en wat verder de wijk in staan ook nog houten 

huizen. Kortom, een prachtige gelegenheid voor filmmakers om de tegenstelling tussen de 
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 Deze naam is fictief, maar aangezien de naam als Hoyt Schermerhorn voorkomt kunnen we er nooit ver 
vandaan zitten. 
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harde grote stad en het gemoedelijke leven tegen elkaar uit te spelen, met op de 

achtergrond de skyline van Manhattan als extra bonus. Een perfect voorbeeld is de film 

Moonstruck met in de hoofdrollen Cher, nog voordat die op Marijke Helwegen ging lijken, en 

Nicolas Cage, die toen nog een talentvolle jonge acteur was. De woning die als decor dient 

ligt op Cranberry Street en Columbia Heigts. De laatste gaat weer over in het wandelgebied 

van Brooklyn Heights. Een beroemde scene is dat Cher Cranberry Street in danst. Dat ging 

ongeveer als volgt29: 

  

Verder loopt in de film een chagrijnige opa veelvuldig honden uit te laten in de straat en op 

Brooklyn Heights. We wandelen door dit deel van de wijk met als extra bonus de Halloween 

versieringen die bij een aantal woningen te vinden zijn. Op de wandeling van Brooklyn 

Heights maakt een krans met als tekst ‘911, broken skyline’ de meest indruk. 

Daarna lijkt het tijd te worden om met een subway naar Bloomingdale’s te gaan voor 

Cheesecake. Het lijkt een eitje. Subway naar Cortland, overstappen, klaar. Bij Cortland blijkt 

dat onze kaart sneller is dan de werkelijkheid. Ja, er komt een overstappunt, ja, er wordt aan 

gewerkt en nee, ze hebben nog geen idee wanneer het af is. Dus lopen we langs William, 

Nassau en Dutch Street en ik scoor een doppio in een Starbucks die volstrekt vol zit. New 

Yorkers zijn onnavolgbaar in lopen, drinken, telefoneren en teksten op hetzelfde moment. Ik 

moet constateren dat ik de klompen nauwelijks ben ontgroeid en dit alles niet kan handelen. 

                                                                 
29

 Kenners beweren dat de camera in de film precies aan de andere kant stond. Helaas, daar stond ik niet. 
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Gelukkig zie ik een bankje op een kerkhof, waar de dosis cafeïne kan worden toegediend en 

we kaart en plan kunnen scherpstellen. 

Het kerkhof blijkt van St.Paul’s Chapel te zijn. Het is gebruik dat de Amerikaanse presidenten 

vrijwel onmiddellijk na hun inauguratie naar de kerk gaan. Dit gebruik begon toen George 

Washington, als eerste president, hier naar de kerk ging. Vervolgens overleefde de kerk 9-1-

1. Eerst de klap, daarna de reddingswerkers. Zij gebruikten de kerk als rust- en slaapplaats in 

de dagen van en na de aanslag, Dit alles is goed gedocumenteerd met indrukwekkende 

displays. Zonder koffie waren we er niet gekomen, maar we kunnen het iedereen aanraden, 

eventueel in combinatie met een bezoek aan de WTC memorial. 

Het plan is nu overzichtelijk. Eerst naar Times Square om nog even boven de grond te kijken 

en over te stappen, dan naar de hoek van Bedford & Grove Street. 

Op Times Square bevestigt een official dat de klokken allemaal door de reclameborden zijn 

opgegeten. Andermaal valt ons een lange rij op die naar niets lijkt te leiden. Niets is minder 

waar, hier verkoopt men met korting kaartjes voor musicals. Gewoon een paar uur in de rij 

staan en dan heb je ook wat. Wij kunnen zonder, en nemen de metro. Bedford & Grove ligt 

in Greenwich Village. Onze verwachting is dat we hier alleen zullen zijn. Nou ja, alleen met 

New Yorkers in het wild. Niets is minder waar. Vele toeristen waren rond met kaarten, 

gidsen en camera’s. Nog steeds lijkt men op zoek naar de fat naked guy30. 

Wij nemen de metro naar 

Bloomingdale’s. Op de 

bovenste verdieping van 

deze modetempel zit het 

restaurant 40 Carrots, voor 

frozen yoghurt en 

cheescake. Men zegt dat 

het zelfs de beste uit New 

York is. Als we ooit nog 

eens terug komen ga ik op 

zoek naar Ben & Jerry’s 

voor een vergelijk. 

Weer terug in Sylvan Terrace scoor ik nog een burger. De laatste echte vakantiedag zit er op. 

26 OKTOBER – NEW YORK – TIEL 

De koek is nu echt bijna op. We vliegen om 23.00 uur, dus vanuit het bed naar het vliegveld 

is geen optie. We stellen een eenvoudig plan op: ketting halen, museum bezoeken, rondje 

Yankees stadion, naar huis. 
                                                                 
30

 Uit: “Friends”. Het gebouw dat model stond voor het appartementencomplex staat op deze hoek.  
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Geheel tegen onze gewoonte in voeren we het plan strak uit. Althans bijna. De juwelier blijkt 

nog dicht, dus eerst lopen we door Macy’s, de goedkope variant van Bloomingdales. (Nadruk 

ligt op variant, niet op goedkoop). Een koffie bij Timmy’s, wat foto’s van de vogels in het 

park en terug naar de juwelier. 

Een chagrijn doet open met de mededeling dat het nog geen tien uur is. Als we vijf minuten 

later weer naar buiten lopen pak ik hem terug met de mededeling “Da’s toch snel, zo voor 

openingstijd”. Het is dan kwart over tien . 

De volgende stop is het MET (Metropolitan Museum of Art)31. Dit is een groot museum. En 

dan bedoelen we echt groot. Er is wat discussie over de vraag of het Louvre of het MET de 

meeste kunstschatten heeft, maar het is absurd veel. Het eerste wat ons trekt is de tijdelijke 

tentoonstelling Andy Warhol, 50 years, 60 artists. Bijzonder mooie overzichtstentoonstelling 

over de popart periode. Er hangen ook vrij veel werken van Roy Lichtenstein en Picasso, 

schilders die het MoMa voor de gelegenheid had opgeborgen. Met heel veel zoekwerk 

vinden we een zaaltje met kant, en we kijken vanaf het dakterras uit over Central Park. 

Verder lopen we wat rond. Wie dit museum een beetje wil leren kennen heeft ten minste 

een jaarkaart nodig. Leuk is dat er erg veel studenten rondlopen die hard werken aan het 

inzicht krijgen in de verschillende stijlen van beeldhouw, schilder en houtsnijkunst van overal 

ter wereld in de verschillende tijdvakken. 

32  Wij zitten na twee uur vol en gaan voor een 

laatste, wat makkelijker vermaak. Na een koffie 

en wat te eten bij een tent die Koffeecake heet 

nemen we de metro naar Yankee Stadion. Het is 

aan de buitenkant minder bezienswaardig dan 

dat van de Red Sox, maar ook dit is als eenmalige 

bezienswaardigheid de moeite waard. 

Dan is het tijd om bij Michael de spullen te halen. 

We schuiven met het geheel in de Subway en 

eindigen uren te vroeg op JFK. Daar kunnen we in 

de business lounge, dus onder het genoegen van 

wat gratis eten en drinken sluiten we de vakantie 

af. En precies op tijd, want de stad bereid zich 

voor op “Frankenstorm” de orkaan Sandy die op 

de kust van New England af raast. 

Het is mooi, en vooral ook veel geweest. Merijn, Petra en Bert staan ons op te wachten op 

Schiphol. Nog een Starbucks met zijn allen en we kunnen naar Tiel, waar het ’s nachts stil is. 
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 http://www.metmuseum.org/ 
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NAWOORD 

Je wordt vreemd aangekeken als je zegt dat je in het najaar met vakantie gaat. 

Voorjaarsvakantie is ok, windersport een begrip en de zomermaanden hoef je niemand uit te 

leggen. Het najaar is eigenlijk alleen in trek bij mensen die nog even hitte willen op een 

(sub)tropische bestemming. 

Toch is een herfstvakantie in New England sterk aan te raden. De kans op mooi weer is 

groot, de Indian Summer is niet voor niets een begrip geworden. De herfstkleuren zijn 

onbeschrijfelijk mooi. Met name door de esdoorns ontstaan kleuren die je in Europa niet 

voor mogelijk houdt. 

Het najaar is ook de tijd van herfstfeesten, Thanksgiving en Halloween. Allemaal feesten 

waar je van hoort, maar die eigenlijk aan je voorbijgaan in ons deel van de wereld. Kennis 

nemen van al het geknutsel rond deze evenementen is gewoon een keer leuk. Dat geknutsel 

is trouwens niet nodig, je kan ook naar Santa’s shop: iedere stad heeft een of meer winkels 

waar je het hele jaar door kunt inkopen voor allerlei feesten, met name kerst. 

En ten slotte is het rustig, want niemand wil in deze tijd met vakantie. Daardoor is er ook 

hier en daar wel wat dicht, maar ik moet er niet aan denken dat bovenop ons programma 

ook nog pretparken en Santa’s Workshop waren gekomen. 

Vakantie? We houden het er in! 

We moeten we overwegen of we dan weer vanaf de kust moeten vertrekken. In 2005 sloeg 

Katrina vlak na ons vertrek op New Orleans. Nu ik deze laatste regels schrijf raast de orkaan 

Sandy op New York af. 
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BIJLAGEN 

DE ROUTE 
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DE ZUIVERE WETENSCHAP 

 

De zuivere wetenschap is een spreadsheet waarmee, op volstrekt subjectieve wijze, de waardering 

van hotels op een 15 tal elementen wordt bepaald. Relaties met prijs en omgeving worden gelegd 

waardoor, tot onze stomme verbazing, een aardig betrouwbaar overzicht ontstaat. De hotels worden 

vanuit de gegevens op drie manieren beoordeeld:  

 In zijn geheel, dus hotel in zijn omgeving, waarin elementen als cultuur, natuur en 

winkelgelegenheid worden meegenomen en waarin de prijs/prestatie mee wordt gerekend. 

 Alleen een beoordeling van het gebodene in een hotel in relatie tot de prijs. 

 Alleen het gebodene in het hotel los van de prijs. 

Boston was bijvoorbeeld relatief erg duur, en scoort alleen goed als geld geen rol speelt. Toronto en 

Huntsville scoren volgens alle criteria goed, de duidelijke verliezer is Lake Placid, die niet alleen in dit 

verslag, maar ook op internet volstrekt is afgebrand. 

Michael, die zich duidelijk iets aantrekt van de recensies, kan tevreden zijn: hij komt er prima af en 

dat delen we graag.  
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DE GROETEN 
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