
VS  THE ROOTS

Vooral conservatieve, blanke Amerikanen roepen graag 
dat het ‘echte Amerika’ niet aan de kust ligt, maar bestaat 
uit de vele duizenden kleine dorpen op het platteland. 
Identieke dorpen met een courthouse op het dorpsplein, 
een Main Street waar alle winkels zijn gevestigd en daar-
buiten eerst wijken met vrijstaande huizen en dan grote 
boerderijen die je niet ziet vanaf  de weg. Wij trokken in 
een week met het verplichte slakkengangetje van maxi-

Indianen, immigranten, vluchtelingen en nakomelingen 

van Afrikaanse slaven maken de Verenigde Staten tot het meest multiculturele land ter 

wereld. Soms overleven die culturen tegen de verdrukking in. We gingen naar een powwow 

in North Dakota, een bluesclub in Mississippi en naar de amish in Pennsylvania. Maar we 

begonnen in ‘het echte Amerika’, het platteland van dorpjes en Main Streets, dat Bruce 

Springsteen bezingt.

TEKST EN FOTO’S   PAUL ROBERT

maal 50 mijl per uur over de tweebaans highways 22, 76 en 
52, van de Mississippi in het oosten naar de Smoky Moun-
tains in het westen van de staat Tennessee. Daar liggen 
die dorpjes, met stoere namen die herinneren aan de af-
komst van de eerste bewoners: London, Dresden, Paris. 

Juweeltjes

Tussen de dorpen liggen uitgestrekte veehouderijen, 
 tabaksplantages, wijngaarden en natuurgebieden, vol 
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 onverwachte juweeltjes. Het begint al net naast de majes-
tueuze Mississippi waar het minidorp Tiptonville ligt aan 
Reelfoot Lake, een meer en moerassen die in de 19e eeuw 
ontstonden toen de loop van de Mississippi verschoof  als 
gevolg van een zware aardbeving. Je kunt er mooi wande-
len over verhoogde houten paden door de moerassen, vol 
Amerikaanse cipressen die met hun luchtwortels boven 
het water uitkomen. Vooral voor vogelliefhebbers is het 
een paradijs: in één boom telden we 13 arenden. En dat 
was alleen nog op het terrein van het blokhuttenpark 
waar we overnachtten. 

Historie verbeeld

In de buurt van de plaats Clarksville ligt Historic Collins-
ville, een verzameling 19e-eeuwse hutten en huisjes waar 
vrijwilligers in kostuums een beeld proberen te geven van 
het leven voor de Amerikaanse Burgeroorlog. Het is gero-
mantiseerd en ontdaan van verwijzingen naar minder 
aangename aspecten, maar toch leuk om te zien. Echt in-
teressant is Historic Rugby, een volledig gerestaureerd 
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19e-eeuws dorp dat werd gesticht door de Britse schrijver 
Thomas Hughes. Hij hoopte hier een ideale samenleving 
te vestigen voor jonge nazaten van de Britse adel. Een 
mooi verhaal over een prachtig dorp, dat nog steeds een 
 liberaal eiland is in het oerconservatieve zuiden.

Treurig 

Iets van dat zuiden proeven we in Byrdstown, een gehucht 
waar we uitgenodigd werden om een bluegrassavond bij te 
wonen met banjo’s en gitaren. We horen er liedjes tegen 
abortus en tegen Obama. Op het platteland krijg je stee-

vast de vraag waar je vandaan komt en 
waarom je in hemelsnaam door zo’n af-
gelegen gebied trekt. Het beeld van de 
gewone dorpen onderweg klopt met het 
stereotype van dorpsplein en Main 
Street. Maar er is iets treurigs aan de 
hand met veel van die straten. Winkels 
staan leeg of  zijn in gebruik als antiek-
zaak, cadeauwinkel of  hobbyzaak. De 
lokale kruidenier, slager, ijzerhandel en 
andere kleine middenstanders zijn ver-
drongen door regionale malls met enor-
me parkeerplaatsen waar grote super-

marktketens en junkfoodrestaurants zijn neergestreken. 
Het zijn meest landelijke ketens met Wallmart als de 
grootste, waardoor die malls er overal in de VS hetzelfde 
uitzien. En de dorpskernen raken erdoor in verval.
In Lafayette, een plaats met 4000 inwoners op het kruis-
punt van highways 52 en 261, keek Miles Gibson weemoe-
dig naar een foto uit de jaren veertig boven de bar van zijn 
eethuis op het dorpsplein. Op de zwart-witfoto staan alle 
parkeerplaatsen vol met klassieke bolides. ‘Zo wordt het 
nooit meer,’ zegt hij, ‘maar we doen ons best.’ In Lafayette 
en veel andere plaatsen wordt gepoogd de dorpskernen te 
reanimeren door panden te restaureren en weer in ge-
bruik te nemen. Dat gebeurt niet overal met even veel suc-

ces, maar de plekken waar het wel lukt en de andere pa-
rels van het platteland maken een reis als deze tot een 
avontuur om over na te praten.

Bluesavontuur
In 1936 nam de zwarte gitarist en blueszanger Robert 
 Johnson voor het eerst een grammofoonplaat op. Twee 
jaar later stierf  hij, op 27-jarige leeftijd. Daarna ontston-
den de legendes die horen bij de genesisverhalen van de 
blues. Johnson zou op een kruispunt (de ‘crossroads’) de 
duivel hebben ontmoet en zijn ziel hebben verkocht in ruil 
voor zijn succes. En hij was het eerste grote bluestalent 
dat op 27-jarige leeftijd stierf, net als andere muziek-
grootheden zoals Jimi Hendrix, Janis Joplin en Amy 
 Winehouse. De staat Mississippi, waar Johnson opgroeide 
op een katoenplantage, kent veel van die verhalen. 
En hoewel de zwarte bevolking in de loop van de vorige 
eeuw massaal naar het noorden verhuisde, weg van het 
slavenverleden en het apartheidsbestaan, is de blues in 
Mississippi nog tastbaar. Overal staan gietijzeren herin-
neringsborden op plaatsen waar beroemde bluesmusici 
geboren werden, woonden, hun platen opnamen en optra-
den. Op veel van die plekken is nu niets meer te beleven, 
maar er zijn plaatsen genoeg om een reis door Mississippi 
tot een echt bluesavontuur te maken.

Walking in Memphis

De beste plek om een bluesreis te beginnen is Memphis, 
net buiten Mississippi in Tennessee. Beale Street was en is 
er het hart van de zuidelijke blues. Hier trokken al die nu 
beroemde bluesmannen heen om geld te verdienen en op-
namen te maken. B.B. King, de laatste van de nog levende 
bluesreuzen, heeft hier een club. 
Elke avond vanaf  zes uur barst het feest los op Beale 
Street. De clubs zitten huis aan huis over een lengte van 
net 300 meter, maar uit elk raam en elke deur schalt live-
muziek. En hoe later het wordt, hoe drukker. In het week-
end parkeert de politie hoogwerkers op de hoeken om het 
publiek beter in de gaten te kunnen houden. ‘Dit is de vei-
ligste plek van Amerika’, zegt een van die cops trots. 
Een paar blokken verder in Sun studios namen Elvis en 
Johnny Cash hun eerste platen op. Decennia later kon U2 
het niet laten en nam met BB King in de museumstudio 
‘When love comes to town’ op. 

Ground Zero

De Blues Trail is niet een route die je kunt volgen. Het is 
een verzameling plekken. Wij stelden daarom onze eigen 
route samen, met behulp van enkele kenners. We zorgden 
ervoor dat we op woensdag in Clarksdale kwamen, een 
nogal vervallen stadje waar Ground Zero gevestigd is, de 
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oudste bluesclub van Mississippi. Van woensdag tot zon-
dag is er livemuziek. Op donderdagen is het gehucht 
 Merigold the place to be: in de katoenvelden ligt Po’ Mon-
key’s Juke Joint, de allerlaatste nog bestaande bluesclub 
van zwarte landarbeiders. Elke donderdagavond is het 
daar blues night: fantastisch. Al sinds 1961 runt de nu ge-
vorderde zeventiger Willie Seaberry de club in zijn eigen 
huis, een verzameling gammele houten schuurtjes. Zijn 
slaapruimte dient als opslag en een plank als bar. De hele 
ruimte hangt vol met knuffelaapjes. Vreemdelingen wor-
den verwelkomd als oude vrienden en door de buurtbewo-
ners opgenomen in de feestvreugde.

De wieg van B.B. King

Niet zo heel ver van Merigold, aan highway 82, ligt de ge-
boorteplaats van de grote B.B. King: Indianola. Toen ze 
hier op zoek gingen naar geld om een klein museum in te 
richten, werd er zo veel geschonken dat het bescheiden 
 Indianola nu een hypermodern centrum en museum over 
de geschiedenis van de blues heeft. Alle beroemde en be-
kende plekken langs de Blues Trail staan op de offi ciële 
site www.msbluestrail.org. Daar vind je ook een agenda 

van alle optredens en festivals die vooral in het najaar 
plaatsvinden. Het loont de moeite om daar bij het plannen 
van een reis goed naar te kijken.

Oer-Amerikanen
Verspreid over de VS wonen zo’n drie miljoen nakomelin-
gen van de oorspronkelijke inwoners van het continent: 
Navajos, Apaches en zo’n 500 andere volken die we voor 
het gemak allemaal onder de noemer ‘indianen’ scharen. 
Er zijn 310 ‘reservaten’ waar indianen wonen met een ze-
kere mate van autonomie. Casino’s voor toeristen zijn een 
belangrijke inkomstenbron. ‘Uit Nederland? Leuk. Ik 
praat liever met buitenlanders dan met Amerikanen’, zegt 
een Navajo-handelaar op de markt bij de Internationale 
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  ‘Kom naar 
een Powwow als je 
in ons land bent. 
Wij komen bij 
elkaar om wie 
we zijn, dus 
onze identiteit, 
te vieren. Maar 
iedereen is welkom.’

Wolf: 
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Powwow in Bismarck, North Dakota. Het is een teken van 
het reusachtige wantrouwen dat leeft bij de oorspronkelij-
ke Amerikanen jegens de overheid die hen vermoordde, 
verraadde, deporteerde en zelfs hun identiteit afnam. 

Gratis powwows

De powwow van North Dakota is een van de grootste in de 
VS. Vertegenwoordigers van tientallen indianenvolken uit 
het hele land en Canada komen hier naartoe om feest te 
vieren, dans-, drum- en zangwedstrijden te houden en – 
achter gesloten deuren – gezamenlijk politiek te bedrij-

ven. Zulke powwows worden in het hele 
land gehouden en hoewel het puur in-
diaanse aangelegenheden zijn, worden 
buitenstaanders zeker niet geweerd. De 
toegang tot de feestterreinen is gratis 
en iedereen is welkom. Elke powwow 
begint met een ‘grand entrance’, de offi -
ciële intocht van alle deelnemers. Het is 
een ritueel dat terug te voeren is op de 
indrukwekkende intochten die india-
nen hielden in de forten van het Ameri-
kaanse leger als ze zich meldden voor 
onderhandelingen. Voorop gaan de be-

langrijkste krijgers. Tegenwoordig zijn dat veteranen uit 
de oorlogen in Irak en Afghanistan. Nog altijd dragen ze 

alleen een arendsveer als ze een vijand hebben gedood. 
Daarna volgen offi cials, ouderen, volwassenen en kinde-
ren. Na de intocht barsten de drums en het gezang los en 
wordt er gedanst, terwijl de toeschouwers op de tribunes 
juichen en klappen. De offi ciële danswedstrijden zijn ver-
deeld in klassen en soorten. Bejaarde dames in ingetogen 
kostuums dansen een ‘grasdans’ waarbij ze op de heftige 
drums van het ene op het andere been bewegen. 

Trekpleister

Veel heftiger wordt het als de jongere mannen aan het 
dansen slaan. Sommigen maaien als in een razende trance 
over het veld. Een van de juryleden vertelt dat zulke dan-
sers weinig kans hebben op een prijs. De jury wil graag 
dat er traditioneler gedanst wordt, en dat is een stuk rus-
tiger dan deze jongeren doen. Wolf, een jonge danser die 
we even spreken bevestigt dat: ‘Ik win nooit’, zegt hij. ‘Ik 
heb “moves” en daar houden ze niet van.’ 
Vast onderdeel van een powwow is ook een markt waar 
sieraden, kunstvoorwerpen, T-shirts, speelgoed en tradi-
tionele ingrediënten en materialen verkocht worden, van 
bergthee tot wolfsklauwen en paardenhaar. En rondom lo-
geren alle deelnemers en bezoekers in tenten en campers. 
Hoewel de organisatoren van de powwow daar niet onver-
deeld gelukkig mee zijn, hebben de 60.000 inwoners van 
Bismarck zich steeds meer bij de feestelijkheden aange-
sloten. Op zaterdag, de tweede dag van de powwow, wor-
den nu overal in de stad ‘garage sales’ gehouden. 
Het powwow-weekeinde is daarmee een belangrijke regio-
nale trekpleister in North Dakota geworden. 

De amish mogen 
niet autorijden 

en ook een 
telefoon is taboe
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Amishland
Een uur rijden ten oosten van Philadelphia ligt Lancaster 
County, het centrum van een van de snelst groeiende reli-
gieuze minderheden in de Verenigde Staten: de amish. 
Deze nakomelingen van gereformeerde immigranten uit 
de 17e eeuw spreken nog altijd een Duits dialect, rijden in 
koetsjes en sluiten zich af  van de rest van de wereld. 
Rond de amish ontwikkelt zich een bijzondere toeristen-
industrie. Een dagtocht vanuit Philadelphia volstaat om 
een goede indruk te krijgen van dit unieke door land om-
geven eiland in de Verenigde Staten. 
Centraal in amish land ligt een toeristisch dorpje met de 
bijzondere naam  Intercourse. Dat die naam samen met 
Mount Joy, Pleasant Gap en Blue Ball menig dubbelzinnig 
T-shirt siert is niet verwonderlijk en geeft aan hoe dubbel 
het toerisme rond de amish is. Kitchen Kettle Village, het 
kleine winkelcentrum van Intercourse, werd 60 jaar gele-
den opgezet door Pat en Bob Burnley die in hun garage 
producten gingen verkopen die gemaakt waren door hun 
amishburen. Dat bedrijfje is nu uitgegroeid tot een cen-
trum met logeer gelegenheden en 60 winkeltjes, waarvan 
vele die fl auwe T-shirts verkopen. Daarnaast zijn er ook 
B&B’s. Het hart van Kitchen Kettle Village is een grote 
open keuken waar amishvrouwen jams, pickles en andere 
producten koken en in glazen potjes verpakken. Fotogra-
feren van de dames, hoe verleidelijk ook, is verboden. 
 Poseren voor een foto (oh… ijdelheid) zou genoeg zijn om 
een werkverbod van de kerkleider te krijgen. 
Elders in Lancaster County roepen nog een pretpark 
(Dutch Wonderland) en een batterij outletcentra om aan-

dacht. De outletcentra (denk aan Bataviastad, maar dan 
tien keer zo groot) en het pretpark bieden de toeristen een 
vorm van vermaak die met de amish weinig te maken 
heeft. Gelukkig voor wie echt iets wil zien van de amish en 
gelukkig voor de amish zelf, kijken de toeristen in het ge-
bied zelden verder dan het pretpark en de winkelcentra. 

Voorbij de attracties

Je hoeft in Lancaster County slechts af  
te slaan van de doorgaande wegen om 
geen toerist meer tegen te komen en 
rond te rijden door het doodstille, heu-
velachtige landschap waarin de witte 
silo’s van de amishboerderijen naar de 
hemel wijzen. De kwart miljoen amish 
in Amerika, verspreid over het hele 
land, leven als een kloostergemeen-
schap zonder muren. Contact met de 
buitenwereld, die net als in kloosters 
‘de wereld’ wordt genoemd, vermijden 
ze zo veel mogelijk. De kerkleiders, de 
bisschoppen, verboden daarom het ge-
bruik van auto’s in 1915 en ook een tele-
foon is taboe. 
Handel drijven mag uiteraard wel en 
dus verkopen de amish de producten 
van hun boerderijen op boerenmarkten 
in de wijde omgeving en ook langs de 
weg. Maar een uitgebreid gesprek met 
niet-amishklanten vermijden ze. 

LINKS Het duurt een aantal jaren voor de Amish het negeren 

van de buitenwereld volledig onder de knie hebben

MIDDEN Indiaan op een powwow

BOVEN Ooit stonden de dorpen vol met deze klassieke 

Amerikaanse bolides 
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TOPSELECTIE OVERNACHTEN REIZEN & PRIJZEN

5. THE CLARK HOUSE 

Voor echte zuidelijke luxe kun je 

terecht in The Clark House, een Bed 

& Breakfast in een prachtig landhuis, 

op tien minuten lopen van Ground 

Zero Blues Club en het Blues 

Museum van Clarksdale.

www.clarkhouse.info, €98-120, 

T: 4,5.

GREENWOOD 

6. TALLAHATCHIE FLATS 

Op een plantage aan een riviertje 

ervaar je hoe het is om te wonen in 

een shack (hut) in Tallahatchie Flats. 

Het is een soort Disney-versie van 

armoedebeleving. Een oude hut met 

kranten tegen de muur en antieke 

lichtknopjes, maar wel met airco, 

koelkast en tv. Op Tripadvisor zijn de 

meningen zeer verdeeld.

www.tallahatchiefl ats.com, vanaf 

€64, T: 4.

In de buurt van elke grote plaats 

ligt de gebruikelijke reeks keten-

hotels voor risicoloos overnachten.  

Hier onze selectie van sfeervollere 

onderkomens. De prijzen zijn exclu-

sief belasting en ontbijt. 

Achter de T staat de beoordeling op 

Tripadvisor (maximaal een 5). 

HORNBEAK 

1. BLUE BANK RESORT

Een eenvoudig, maar schoon resort 

met blokhutten en kamers aan Reel-

foot Lake. Perfecte plek voor het 

bekijken van arenden en meervallen. 

Wandelingen met gids mogelijk. 

www.bluebankresort.com, twee-

persoonscabin €112-135, T: 3. 

MONROE

2. SUNSET MARINA & RESORT

Aan het Dale Hollow Lake. Prettige 

maar eenvoudige blokhutten. Wie 

meer dan een dag tijd heeft, kan hier 

een houseboat huren om het meer 

op te gaan en in te overnachten. 

www.sunsetmarina.com, tweeper-

soonscabin €60-105, T: 3.

RED BOILING SPRINGS 

3. ARMOUR’S HOTEL 

Het gebouw is 100 jaar oud en in 

stijl ingericht. Eigenaren Dennis en 

Debbie hebben hier hun droom 

waargemaakt. Verreweg het beste 

en meest unieke hotel waar wij 

verbleven. 

www.armourshotel.com, €97, T: 5.

CLARKSDALE 

4. SHACK UP INN 

Na afschaffi  ng van de slavernij 

woonden zwarte arbeiders nog lang 

in houten hutjes. De romantiek om 

daarin nu te overnachten is erg vals, 

maar de Shack Up Inn is wel bij-

zonder. In een grote schuur is een 

bluesclub ingericht. In alle hutten 

staan instrumenten: de bedoeling is 

dat de gasten permanent muziek 

maken en van muziek genieten. 

www.shackupinn.com, €56 -71, 

T: 4,5.

betaal in Philadelphia direct bij het 

huren een volle tank benzine en 

breng de auto leeg terug. Er is in de 

wijde omgeving van het vliegveld 

geen tankstation te bekennen.

GELD EN VISUM Koers $1 = €0,75. 

Voor een bezoek aan de VS is een 

registratie noodzakelijk. Vul zeker 

een week voor vertrek het vereiste 

formulier in op https://esta.cbp.dhs.

gov/esta/. Daarbij moet $14 per 

creditcard worden voldaan. 

REISINFORMATIE Een reis door het 

Amerikaanse platteland kun je niet 

tot in detail voorbereiden. Reis-

gidsen voor zulke tochten bestaan 

niet, tenzij je een van de ‘historic 

highways’ volgt, zoals route 66. 

Een handige website is www.tn52.

com, gemaakt door twee locals. Met 

een uitgebreid overzicht van alles 

wat er langs de Tennessee highway 

te doen is. Op www.tnvacation.com 

schreeuwen vooral bekende plekken 

als Nashville en Knoxville om de 

aandacht. Door gericht te zoeken op 

plaatsnamen kun je op die site wel 

overnachtingsadressen vinden. 

De offi  ciële website van The Blues 

Trail is www.msbluestrail.org, met 

een overzicht van alle hoogtepunten, 

musea en winkels en een complete 

concertagenda. Het is aan te bevelen 

de reis te plannen aan de hand van 

de muziekagenda om zo veel moge-

lijk concerten te kunnen bijwonen. 

Powwows zijn er het hele jaar. Bekijk 

de agenda op www.powwows.com. 

Informatie over amishland staat op: 

www.amishcountry.org

VLIEGEN Amsterdam-Memphis 

retour vanaf €725, vliegtijd zeker 11 

uur met 1 overstap. Een enkele reis 

New Orleans-Memphis kost vanaf 

€240. Naar Philadelphia, uitgangs-

punt voor amishcountry, is er al een 

retour vanaf €530, vliegtijd 8.25 uur, 

Vanuit Philadelphia is het een uur 

rijden naar Lancaster Country. Zie 

voor een artikel over Philadelphia 

Reisgids 4 2013. 

AUTOHUUR Regel een huurauto 

voor vertrek: er zijn aantrekkelijke 

tarieven met onbeperkte kilometers 

en volledige verzekering. Een week 

huur van een kleine auto in Memphis 

kost inclusief noodzakelijke verzeke-

ringen €231 bij Sunny Cars. Lever je 

hem in op de luchthaven van New 

Orleans dan betaal je €113 extra. Een 

dag autohuur op Philadelphia 

Airport kost €40 bij Sunny Cars. Tip: 

CONSUMENTENBOND REISGIDS

                 SEPT/OKT 201432

RG1405_VS.indd   32RG1405_VS.indd   32 26-08-14   13:3026-08-14   13:30


