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‘HOWDY.’ Zijn begroeting is enthousiast

en hartelijk. Zijn uiterlijk die van een

echte cowboy: geruit shirt, spijker-

broek, leren laarzen en een grote witte

hoed. Weinig duidt erop dat de Wild-

catter Ranch, die ons een echte

Texaanse ranch-ervaring beloo, voor

veel verrassingen gaat zorgen. Hele-

maal niet als Jason McAllister, want zo

heet de groetende cowboy, een ritje te

paard aankondigt en het voeren van de

Texaanse longhornrunderen, hét sym-

bool van het Wilde Westen in het alge-

meen en Texas in het bijzonder.

Maar dan volgt de ene verrassing na

de andere: de ver uiteenstaande ho-

rens van een van de beesten – Big

Boy – blijken een van de grootste

hoorns van Texas te zijn.

McAllister blijkt een open-

hartige gay cowboy en

de Wildcatter Ranch

blijkt ook nog eens de

In Texs s het onmoglijk de cowboycutur
te ontlopen . Mar r s meer te beleven :
de msea van Fort Worth en het kunstdstrict
van Dals bijvoorbe=d .
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Nummerplaat uit de ‘Lone Star State’.

enige plek in de wijde omgeving te

zijn waar je een fatsoenlijk koud bier-

tje kunt drinken.

Dit laatste is een gevolg van de droog-

legging. Drooglegging? Inderdaad,

een verbod op de verkoop van alcoho-

lische dranken in diners en super-

markten. Een overblijfsel van een

volksraadpleging in de jaren vijig

waarin de godvrezende bewoners

werd gevraagd of ze wel of niet vrij-

elijk drank zouden moeten kunnen

kopen.

‘Een meerderheid koos voor geen

drank en dat is tot op de dag van van-

daag zo gebleven. Wie alcohol wil

kopen, moet een flink stuk omrijden.

Of lid worden van zogeheten privé-

drankclubs als de bar van de Wildcat-

ter Ranch’, zegt predikant en histori-

cus Dorman Holub in het stadje Gra-

ham. Hij vertelt het met zichtbaar ge-

noegen. Zoals hij ook glimt bij de me-

dedeling dat Graham – slechts 8.903

inwoners – het grootste centrale plein

van heel Amerika hee.

Nu is het plein inderdaad indrukwek-

kend. Ruim anderhalve kilometer

groot. Ooit zo gebouwd omdat de ge-

broeders Gustavous A. Graham en

Edwin S. Graham, naar wie het stadje

uit 1872 is vernoemd, een plein wil-

den waar hun huiarren moeiteloos

konden keren. Een wandeling over het

plein biedt een heus inkijkje in small

town USA. Neem de enorme huisge-

maakte sandwiches bij e Big Chill.

Of de bijna honderd jaar oude bios-

coope National met zijn ouder-

wetse cry room en love seats.

De meeste indruk maakt toch wel de

plaatselijke wapenwinkel: Graham

Arms & Surplus. Dertiger Lee vertelt

in dat zo lekker langzame Texaanse

Engels over zijn eerste wapen (een

Colt 45) en eigenaar Jarod Rogers (33)

houdt er een lofzang op de Remington

870 American Classic shotgun – ‘Ook

nog eens in de aanbieding’.

Amerikanen en wapens. Ze zijn onaf-

scheidelijk met elkaar verbonden, be-

zweert Jack Tansell in de wapenwinkel.

Helemaal in Texas, de op één na groot-

ste staat van de Verenigde Staten en

ongeveer zo groot als de Benelux en

Jarod Rogers van een wapenwinkel in Graham.

Het historische hart van Fort Worth, Texas.

Frankrijk samen. Zo bleek vorig jaar

uit een opiniepeiling dat bijna de hel

van alle Texanen een of meerdere wa-

pens in huis hee. ‘En dat percentage

is in Graham een stuk hoger, kan ik je

verzekeren’, grijnst de 77-jarige Tansell.

Een reden daarvoor weet predikant en

historicus Holub maar al te goed: ‘In

Fort Worth begon het Wilde Westen,

maar hier rond Graham hee het

Wilde Westen echt plaatsgevonden.’

Misschien nog steeds wel, getuige de

vele cowboykerken die je in Graham

enthousiast oproepen ‘to saddle up for

Jesus and get things right.’

We laten dat maar aan ons voorbijgaan.

Fort Worth, ooit een stad met de bij-

naam ‘Cow town’, lonkt op anderhalf

uur rijden. Met de uitdrukkelijke be-

loe een bruisend downtown te hebben

en ‘Museum Capital of the Southwest’

te zijn. De omgeving van Sundance

Square, dat doet denken aan het cen-

trale plein van een Disneypark, is in-

derdaad een oase van bars en restau-

rants. Drooglegging is hier niet aan de

orde. Neem de Reata met zijn prachtige

roo<op bar en dining patio boven de

daken. Of Grace, waar chef Blaine Sta-

niford zijn klanten verwent met pittige

dadels gevuld met chorizo en chili.

Relax op een van de vele terrassen op

Sundance Square. Vergaap je aan de

Chisholm Trail Mural, een drie verdie-

pingen hoge muurschildering die een

eerbetoon is aan de cowboys en vee-

handelaren van de 19de eeuw. Geniet

van de tientallen spelende ouders en

kinderen rond de spuitende fonteintjes.

Of loop binnen bij het gratis toeganke-

lijke Sid RichardsonMuseummet zijn

collectie beelden en schilderijen over

het Amerikaanse westen door Frederic

Remington en Charles M. Russell.

Wat opvalt: hoe wandel- en fietsvrien-

delijk Fort Worth eigenlijk is. Nu kan

Randy Sullivan, eigenaar van fietswin-

kel Colonel’s, wel mopperen dat Fort

Worth ‘not a biketown but a cowtown’

is, ook Sullivan moet toegeven dat hij

steeds meer fietsen verkoopt en de

lommerrijke natuurpaden langs de

Trinity River steeds populairder wor-

den bij fietsers.

Volgens Sullivan is dat vooral te dan-
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ken aan burgemeester Betsy Price, die

er een gewoonte van hee gemaakt

haar vergaderingen vaak fietsend te

houden. ‘Ook hebben we een systeem

van zeker driehonderd stadsfietsen en

diverse uitleenpunten gekregen dat

ideaal is voor het verkennen van de

stad.’ Neem het veelgeroemde muse-

umkwartier van Fort Worth, waar zes

musea in een parkachtige setting

makkelijk in een middagje bezocht

kunnen worden.

Van het Kimbell Art Museum, dat

vorig jaar werd uitgebreid met een pa-

viljoen door architect Renzo Piano,

tot het Amon Carter Museum of

American Art, met meesterwerken

vanomas Eakins en Georgia

O’Keeffe. Onze favoriet? Het National

Cowgirl Museum and Hall of Fame.

Het enige museum ter wereld gewijd

aan de vrouwen van het Amerikaanse

westen, vertelt Tara Trask, een beeld-

schone Texaanse en zelenoemde

‘cowgirl guru’.

Fiets ook naar de Stockyards, waar

de sfeer hangt van het vroegere Wilde

Westen en elke vrijdag en zaterdag

avond rodeokampioenschappen wor-

den gehouden in het Cowtown Coli-

seum. Neem een kijkje bij het Stock-

yards Hotel, waar je kunt logeren in

de suite van Bonnie en Clyde en je

zelfs een pistool van het legendari-

sche roversduo kunt bewonderen. Of

doe een drankje bij de tegenover het

hotel gelegen saloon White Elephant,

uitgeroepen tot een van de honderd

beste cafés van Amerika. Niet in de

laatste plaats om de urban western

cuisine van topchef en tv-coryfee Tim

Love.

Dans en feest mee in Billy Bob’s, dat

zich graag afficheert als de grootste

Honky Tonk ter wereld. Het zijn niet

de minste sterren die er hebben op-

getreden: Gareth Brooks, Loretta

Lynn, Pattee West. Op een wand met

gipsen handafdrukken ontdekken we

Willie Nelson, plaatselijke held en

een van de beroemdste country-ar-

tiesten aller tijden. We drinken er

lokaal gebrouwen Rahr-bier en TX-

whiskey met Mitch Whitten, die ons

tevergeefs de dansvloer probeert op

te krijgen voor het hier zo populaire

linedancing.

Dan is het ook echt tijd om naar het

nabijgelegen Dallas te gaan, want eer-

lijk gezegd hebben we het nu wel een

beetje gehad met al dat cowboygedoe.

Gelukkig weet Whitten ons bij het af-

scheid te melden dat ‘als je in Dallas

iemand met een cowboyhoed ziet, je

zeker weet dat het een toerist is’.

En J.R. Ewing van de cult-tv-serie

Dallas dan? De beroemde Southfork

Ranch van de familie Ewing, blijkt he-

lemaal niet in Dallas te liggen. Maar

aan 3700 Hogge Drive, in het ruim

vijig kilometer verderop gelegen

plaatsje Parker.

In Dallas – door de inwoners Big D ge-

noemd – merken we direct op dat alles

veel sneller gaat dan in Fort Worth. In

Dallas wordt groot gedacht. Hier wordt

grof geld verdiend, onder meer aan de

olie die overal in de staat uit de grond

wordt gepompt. Verder gaan ze er hier

prat op de uitvinders te zijn van het

winkelcentrum: Highland Park Village,
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Praktisch
KLMvliegt in hetwinterseizoenmet een
overstap naar Dallas/FortWorth. In het

zomerseizoen vliegt KLM er rechtstreeks
heen (klm.com). Lufthansa vliegt naar
Dallas/FortWorthmet een overstap in

Frankfurt (lufthansa.com).
Voormeer informatie over Texas:

traveltex.com. Kijk ook voor toeristische
suggesties en evenementen op

visitdallas.comen FortWorth.com.
Voor een overnachting op deWildcatter
Ranch in Graham:wildcatterranch.com.
Meer foto’s van deze reis zijn te zien op:

volkskrant.nl/reizen

De plek waar de kogel gericht op

John F. Kennedy in 1963 insloeg.

Traditioneel ontbijten in de Paris Coffee Shop in Fort Worth, Texas.
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in de jaren zestig. Ook nog eens het al-

lereerste winkelcentrummet airco. Het

bestaat nog steeds. Toch is het echte

mekka voor shoppers Northpark Cen-

ter. Chique en luxe boetieks en de be-

nijdenswaardige eretitel ‘one of the

seven retail wonders of the modern

world’. Bovendien vind je er opvallende

kunstwerken als het 12 ton wegende

oranje gevaarte Ad Astra en het roest-

vrijstalen en aluminium sculptuur Cor-

ridor Pin, Blue van Claes Oldenburg en

Coosje van Bruggen.

Voor de echte stevige dosis kunst en

cultuur gaan we naar het Dallas Arts

District, het grootste van de VS. Ga er

vooral heen met de gratis McKinney

Avenue Trolley, ruim honderd jaar

oude trammetjes die je langs de vele

winkels, bars en restaurants van up-

town Dallas rijdt. Zie je onderweg iets

leuks en wil je eruit, geef de tramcon-

ducteur zoals Jim Aust een seintje. Hij

trekt meteen aan de rem, springt uit

de tram en brengt met gevaar voor

eigen leven de passerende auto’s tot

stilstand zodat je veilig kunt overste-

ken. ‘>anks for travelling with us.’

Laaf je aan de ruim twintigduizend

kunstwerken in het Dallas Museum

of Art, de sculpturen in het Nasher

en de Aziatische kunst van de Crow

Collection. Regel een kaartje bij het

Meyerson Symphony Center, waar de

Nederlandse dirigent Jaap van Zwe-

den het Dallas Symphony Orchestra

onder zijn hoede heeft. Na afloop

wandel je naar de nabijgelegen

groene oase van het Klyde Warren

Park, dat twee jaar geleden is aange-

legd over de snelweg heen. Ga zitten

in het gras. Livemuziek, spelende kin-

deren, een putting green voor golflief-

hebbers. Je hebt er ook gratis wifi.

Laat echter je smartphone voor een

keer in je jaszak zitten en speel een

potje schaak of een spelletje back-

gammon. Pak een boek uit een van de

vele gratis boekenkasten of eet een

hapje bij de hippe gastropub Savor.

Nog leuker: koop een hotdog of een

portie sushi bij een van de gepar-

keerde food trucks. De echte waaghals

bestelt een broodje ijs bij Coolhaus.

Bizarre ijssmaken als Fried Chicken &

Waffles, Peanut Butter Captain

Crunch of Beer & Pretzels.

Een gesprek is zo aangeknoopt. Ge-

heid dat op zeker moment president

John F. Kennedy, die ruim vijig jaar

geleden in Dallas werd vermoord, ter

sprake komt. Het scheelt je 16 dollar

voor een bezoek aan het saaie Sixth

Floor Museum, het gebouw waarvan-

daan Lee Harvey Oswald (vermoede-

lijk) op 22 november 1963 Kennedy

doodschoot. Hoewel, de echte lief-

hebbers van politieke thrillers komen

beslist aan hun trekken met de vele

complotdenkers die steevast voor de

ingang van het museum rondhangen.

En dan is er nog het kruis op het as-

falt voor Dealey Plaza, dat de exacte

plek aangeeft waar JFK destijds is ge-

raakt door de kogels. Ook wij wagen

ons tussen het voorbijrazende verkeer.

Wie kan de verleiding nou weerstaan

om een snelle foto te maken op dé

plek van een van de indrukwekkend-

ste gebeurtenissen uit de Amerikaanse

geschiedenis?
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Eye, een kunstwerk van Tony Tasset in Dallas.

Fietsers rusten uit langs de Trinity Trail.

De Stockyards in Fort Worth.


