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Ben je op zoek naar !e Real America? De vier staten Wyoming, Montana, 

South Dakota en North Dakota hebben hun krachten gebundeld en pro#leren zich als 

het échte Amerika. In een vierluik behandelen we deze vier staten, waarbij AmericA’s 

hoofdredacteur Jaap van Splunter zijn persoonlijke Top 10 per staat geeft.  

We trappen af met North Dakota.

TEKST  JAAP VAN SPLUNTER

FOTOGRAFIE  NORTH DAKOTA TOURISM

Peace Garden State 
North Dakota 

Op zoek naar het echte Amerika

On the roaD
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1!eodore Roosevelt National Park
De onbetwiste nummer één van North Dakota is het !eodore Roosevelt National Park in het westen van de staat. Door miljoenen jaren erosie – 
wind, regen en het water van de Little Missouri River – is hier het unieke, ruige landschap van de Badlands ontstaan. Het park bestaat feitelijk uit twee 
verschillende delen die zo’n honderd kilometer van elkaar verwijderd liggen via Highway 85: North Unit en South Unit. Het noordelijke gedeelte van 
het park bestaat uit ongerepte bossen, prairies en diepe kloven, terwijl het zuidelijke deel vooral in het teken staat van de Badlands. Tevens vind je hier 
de Elkhorn Ranch Unit, de blokhut waar de naamgever van het park woonde: !eodore Roosevelt. Een passend eerbetoon, want de 26ste president 
van de VS (1901-‘09) richtte zich op het behoud van de natuur. Zo riep hij verschillende natuurgebieden, zoals Yellowstone, uit tot nationale parken 
en monumenten, waardoor ze een beschermde status kregen. Ook zijn bijnaam is in dat kader vermeldenswaardig. Toen Roosevelt tijdens de jacht in 
Mississippi had geweigerd om een berenjong te doden, noemde een speelgoedhandelaar in New York één van zijn speelgoedberen Teddy Bear naar de 
bijnaam van de president: Teddy.                      Voor meer informatie: www.nps.gov/thro/index.htm

Medora
Medora werd gesticht in 1883 door de Franse edelman Marquis de Mores langs de trans-
continentale spoorlijn van de Northern Paci"c Railway. Hij vernoemde de stad naar zijn 
vrouw Medora von Ho#man. Het plan van Marquis de Mores was om ingevroren vlees per 
spoor naar Chicago te transporteren. Om dit mogelijk te maken bouwde hij hier een ver-
pakkingsbedrijf voor vlees, met daarnaast Chateau de Mores, toen een woonhuis, nu een 
museum. Medora is tegenwoordig de toegangspoort voor de South Unit van het !eodore 
Roosevelt National Park. De South Unit Loop brengt je langs Oxbow Overlook, aan de 
rand van Glacier Pullout en de koddige prairiehonden. In het Wilde Westen-stadje zelf is 
ook van alles te zien en te doen. Breng een bezoek aan de North Dakota Cowboy Hall of 
Fame, ga lokaal eten bij Maltese Burger, Badlands Pizza and Saloon, Boots Bar of Grill of 
de Cowboy Café. En natuurlijk moet je niet vergeten de Medora Musical in het Burning 
Hills Amphitheatre te bezoeken. De musical gaat over de dagen van het Wilde Westen en 
uiteraard de tijd die !eodore Roosevelt doorbracht in North Dakota. En voorafgaand aan 
de musical kun je ook nog een vorkje meepikken bij de Pitchfork Fondue.
Voor meer informatie: http://medora.com
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Lewis & Clark
In North Dakota kun je niet om Lewis en Clark heen. De expeditie van Meri wether 
Lewis en William Clark werd 1804 door president !omas Je#erson uitgezonden 
door het nieuw verworven Louisiana Territory. Het was de eerste tocht over land 
door het westen van de VS die zou eindigen bij de Grote Oceaan, aan de monding 
van de Columbia River in de huidige staat Washington. De expeditie nam twee jaar 
in beslag en legde de grondslag voor de expansie van de VS naar het westen. Tevens 
werd veel kennis vergaard van nog onverkende gebieden in het hart van het Noord-
Amerikaanse continent. Om meer te leren over de tijd van Lewis en Clark in North 
Dakota is een bezoek aan het Lewis & Clark Interpretive Center en Fort Madan een 
absolute aanrader. Zo vind je hier voorwerpen van alle tribes die de expeditieleden 
tegenkwamen op hun tocht door North Dakota, met de nadruk op de Mandan-
indianen. Fort Mandan ligt twee mijl ten westen van het Lewis & Clark Interpretive 
Center, nabij Washburn.
Voor meer informatie: www.lewisandclarkcountry.org,  
www.ndtourism.com/listings/lewis-clark-trail, www.fortmandan.com
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Fort Union Trading Post 
Fort Union Trading Post werd in 1828 gesticht door de American Fur 
Company van John Jacob Astor. Het was geen overheids- of militaire 
post, maar een handelspost die speci!ek was opgezet voor het faciliteren 
van de handel met de tribes van de noordelijke vlaktes. De locatie was 
perfect: waar de Yellowstone River en Missouri River samenkomen op de 
grens van North Dakota en Montana. De naam was oorspronkelijk Fort 
Henry en zou gedurende vier decennia dienen als het hoofdkwartier van 
de Upper Missouri Out!t (UMO) van de American Fur Company. Fort 
Union controleerde min of meer de bonthandel – met bu"elhuiden als 
belangrijkste onderdeel. Er werd handel gedreven met de Assiniboine, 
Crow, Cree, Ojibway, Blackfoot, Hidatsa, Mandan en andere tribes, 
waarbij de huiden werd geruild tegen wapens, dekens, kleding en kook-
waren. In 1867 werd Fort Union verkocht aan de U.S. Army en daarna 
zwaar verwaarloosd. In 1966 werd Fort Union uitgeroepen tot National 
Historic Site en van 1986 tot 1989 prachtig gerestaureerd in de stijl van 
1850-’51. Fort Union ligt 25 mijl te zuidwesten van Williston, of 24 mijl 
ten noordoosten van Sidney, Montana.
Voor meer informatie: www.nps.gov/fous/index.htm

Scandinavian Heritage Park
Velkommen! Välkommen! Tervetuloa! Velkomin! In het Scandinavian Heritage Park in Minot vind je 
herinneringen aan en replica’s uit vijf Scandinavische landen: Zweden, Noorwegen, Denemarken, 
Finland en IJsland. Zo vind je hier onder meer een Noorse stabbur (pakhuis), een replica van de 
staafkerk van Gol, een 25 meter hoog Zweeds Dalarna-paard, en natuurlijk een bezoekerscentrum 
in Nordic-stijl. Maar waarom hier een park over het Scandinavische erfgoed, zal je misschien 
denken. Het antwoord ligt in de migratie. Tussen 1855 en 1925 emigreerden bijvoorbeeld al zo’n 
achthonderdduizend Noren – een derde van de bevolking van Noorwegen – naar de VS. Zo’n 4,5 
miljoen Amerikanen zijn van Noorse afkomst! De Noren kwamen met name terecht in de staten 
Minnesota, Wisconsin, Iowa, North Dakota, South Dakota en Californië. Hetzelfde gaat op voor 
de Zweden, Finnen, IJslanders en Denen, alhoewel de aantallen misschien wat zullen verschillen. 
Maar hoe dan ook, Scandinavische Amerikanen zijn nadrukkelijk aanwezig in North Dakota en 
daarom is een bezoek aan het interessante Scandinavian Heritage Park een must als je meer wilt 
weten over dit fascinerende hoofdstuk van de Scandinavisch-Amerikaanse geschiedenis. 
Voor meer informatie: https://scandinavianheritage.org
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Bismarck
De hoofdstad van North Dakota mag natuurlijk niet ontbreken in 
deze Top 10. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat dit niet een van de 
meest aantrekkelijke steden van de VS is, maar de stad geeft wel een 
goede indruk van hoe de staat is. De aan de Missouri River gelegen 
stad kreeg – in de hoop Duitse investeerders aan te trekken –in 1873 
de naam Bismarck, waarbij verwezen werd naar de Duitse bondskan-
selier Otto von Bismarck. Op Fargo na is dit nu de grootste stad van 
North Dakota. Twee dingen springen er echt uit in Bismarck: het 
North Dakota State Capitol en het North Dakota Heritage Center & 
State Museum. Het State Capitol is het hoogste gebouw in de staat. 
Nadat het oorspronkelijke Capitool verwoest was in een grote brand, 
werd in 1933 begonnen met de bouw van een 21 verdiepingen tellend 
gebouw in art deco-stijl. Een soort wolkenkrabber dus als Capitool. In 
het North Dakota Heritage Center & State Museum leer je via fraaie 
tentoonstellingen alles over North Dakota. Mijn favoriet is absoluut 
de tentoonstelling over dinosauriërs. 
Voor meer informatie: www.discoverbismarckmandan.com

Fargo
Het is 1871 gestichte Fargo is met zo’n honderdduizend inwoners de grootste plaats 
van North Dakota en dankt haar naam aan de ondernemer William George Fargo, 
mede oprichter van American Express. Fargo vormt met onder meer West Fargo en 
Moorhead, Minnesota de agglomeratie Fargo-Moorhead. Samen met Bismarck speelt 
Fargo een belangrijke rol in het culturele aanbod van North Dakota. Uiteraard vind je 
hier de nodige musea en theaters, en worden er allerlei sportevenementen en festivals 
georganiseerd. Zo herbergt de stad onder meer het Plains Art Museum (grootste kunst-
museum van de staat), het Fargo Air Museum (indrukwekkend stukje Amerikaanse 
luchtvaartgeschiedenis) en het Fargo "eatre (bioscoop in art deco-stijl uit 1926). En 
met een knipoog naar Hollywood ook de Fargo Walk of Fame, waarbij alle sterren 
die een bezoek brachten aan Fargo hun handafdruk achter lieten in cement. Voor 
#lmliefhebbers zal Fargo sowieso bekend in de oren klinken, want met de gelijknamige 
misdaad#lm brachten de broers Coen de stad wereldfaam. Daarbij moet wel worden 
opgemerkt, dat de thriller niet in Fargo zelf is opgenomen, maar op diverse #lmlocaties 
in North Dakota. Maar wat maakt het uit? Fargo werd wel wereldwijd op de kaart 
gezet, daar kan geen marketingcampagne tegenop!
Voor meer informatie: www.fargomoorhead.org

International Peace Garden
De bijnaam !e Peace Garden State ontleent North Dakota aan dit park. Alleen daarom 
mag de International Peace Garden niet in deze Top 10 ontbreken. De naam werd gekozen 
als eerbetoon aan de langdurige vrede met de Canadese buren. De tuin ligt dan ook sym-
bolisch verspreid over de Amerikaanse staat North Dakota (nabij de plaats Dunseith) en 
de Canadese provincie Manitoba. De International Peace Garden bevat minstens 150.000 
soorten bloeiende planten, maar ook meren, wandelpaden, en een kapel. In de tuin bevindt 
zich ook een monument voor de aanslagen op het World Trade Center in New York 11 
september 2001. Dit monument is opgebouwd uit een aantal van de originele balken van 
het World Trade Center. De tuin beschikt ook over een 36 meter hoge betonnen Peace 
Tower. Maar het draait in deze tuin niet alleen om de prachtige tuin, want het biedt 
 verrassend veel meer dan men in eerste instantie misschien zou denken. Geschiedenis, 
 cultuur en prachtige natuur gaan hier hand in hand. 
Voor meer informatie: www.peacegarden.com
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Minuteman Missile  
State Historic Site
Het is niet het eerste waaraan je denkt bij een vakantie aan North 
Dakota, maar een bezoek aan de Ronald Reagan Minuteman Missile 
State Historic Site is een absolute aanrader. De Minuteman is een 
Amerikaanse intercontinentale ballistische raket met kernkop, die 
vanaf een raketsilo op de grond gelanceerd wordt. Deze staan opge-
steld op luchtmachtbases in Wyoming, Montana en dus in North 
Dakota, bij het plaatsje Cooperstown. De raketsilo’s waarin de raket-
ten staan zijn onbemand en worden op afstand bestuurd vanuit een 
bemand lanceercentrum. De raketsilo in North Dakota bestaat feitelijk 
uit twee sites: de Oscar-Zero Missile Alert Facility en de November-33 
Launch Facility. Tijdens een rondleiding van de Oscar-Zero-site krijg 
je een goed idee hoe het dagelijkse leven er op zo’n site uitzag. Ook 
kan je ervoor kiezen om met de lift af te zakken naar de ondergrondse 
Launch Control Equipment Building en Launch Control Center, waar 
ze de strategie van de nucleaire afschrikking van de VS bepalen. Bij de 
November-33-site kan je ook de bovenzijde van een lanceringsfaciliteit 
zien: er is niets veranderd ten opzicht van toen het nog een actieve 
lanceerinstallatie was.
Voor meer informatie: http://history.nd.gov/historicsites/ 
minutemanmissile

Geogra!sch middelpunt Rugby
Dit zijn van die plekken die je wel gezien moet hebben als je North Dakota 
 bezoekt, terwijl er feitelijk niet veel is te zien. Maar dat je je in Rugby in het 
échte Amerika waant, is niet zo verwonderlijk. Hier ligt namelijk het geo-
gra!sche middelpunt van het Noord-Amerikaanse continent. Om dat luister  
bij te zetten werd er in 1932 een stenen markering geplaats bij de kruising van 
US Highway 2 en ND State Highway 3. Het typisch Amerikaanse stadje is  
in 1886 gesticht op een kruispunt van twee, in die tijd, belangrijke trein-
trajecten. De oorspronkelijke naam was Rugby Junction, vernoemd naar de 
belangrijke spoorwegkruising in Warwickshire, England. Daarmee hoopte  
men vooral Engelse kolonisten aan te trekken. Maar die kwamen niet in  
groten getale, want het waren vooral de Scandinaviërs die de weg hier naar-
toe wisten te vinden. Toen Rugby een stad werd, verviel de naamtoevoeging 
 Junction.
Voor meer informatie: www.cityofrugbynd.com

Voor meer informatie over Real America: http://realamerica.nl
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