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Een kudde bizons in het Yellowstone National Park

High five voor  
The Great 
American West

Een rondgang langs vijf staten 
aan de hand van vijf thema’s
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Vijf staten die zich gezamenlijk presenteren als The Great American West. North Dakota, South 

Dakota, Montana, Wyoming en Idaho hebben allemaal een eigen gezicht, maar hebben óók weer 

veel gemeen. Op basis van vijf thema’s gaan we op zoek naar de overeenkomsten van vijf staten in het 

Wilde Westen.              TEKST  JAAP VAN SPLUNTER    FOTOGRAFIE  THE GREAT AMERICAN WEST
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1Unieke landschappen
De Amerika-kenners weten het natuurlijk al: wanneer je tijdens je reis door 
de Verenigde Staten meerdere nationale parken gaat bezoeken, kan het lonen 
om een America the Beautiful Pass aan te schaffen. Voor tachtig dollar krijg 
je één jaar toegang tot alle parken die door de National Park Service (NPS) 
worden beheerd. Bij een bezoek aan The Great American West loont het zeer 
zeker om er eentje aan te schaffen. Ongetwijfeld het bekendste nationale park 
van de regio is Yellowstone in Wyoming. Minder bekend, maar zeker zo mooi, 
zijn nationale parken als Glacier in Montana, Windcave en Badlands in South 
Dakota en Theodore Roosevelt in North Dakota. Maar een van de pareltjes 
waar we wat uitgebreider bij stil willen staan, is het Craters of the Moon  
National Monument in Idaho. Met als bijnaam The Gem State vind je in 
Idaho een overvloed aan edelstenen én ongerepte wildernis. Hier liggen tien 
parken die door de NPS worden beheerd. En toch was het geen moeilijke keus 
om er eentje uit te pikken, want Craters of the Moon is een park zoals geen 
andere. Hoe anders? De NASA trainde hier lange tijd zijn astronauten tijdens 
het Apollo-programma. Er werd namelijk aangenomen dat het maanland-
schap er ongeveer zo uit zou zien. Na de eerste maanlanding in 1969 weten we 
echter dat er zeker wel een gelijkenis is, maar het toch ook anders is: maan-
kraters zijn bijna allemaal gevormd door meteorietinslagen, terwijl de kraters 
van Craters of the Moon zijn gevormd door vulkanische erupties. Het park is 
eenvoudig te verkennen, want je hoeft alleen maar de elf kilometer lange Loop 
Road te volgen. 

en heeft het al veel grote prijzen gewonnen. Het evenement 
wordt altijd gevierd in de Lone Star Arena op het United Tribes 
Technical College in Bismarck. Elk jaar trekt de Powwow 
meer dan twintigduizend bezoekers. We verzekeren je: dit is 
een ervaring die je nooit zult vergeten, zo indrukwekkend.
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3Lewis & Clark
In The Great American West kun je niet om Lewis & Clark heen. De expeditie van 
Meriwether Lewis en William Clark werd in 1804 door president Thomas Jefferson 
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 & Clark kun je in elk van vijf staten wel terecht bij een museum. Zo heeft 
North  Dakota het Lewis & Clark Interpretive Center in Washburn, South Dakota 
het Lewis & Clark Information Center in Chamberlain, Wyoming het Buffalo 
Bill Center of the West in Cody en Idaho het Lewis & Clark Discovery Center in 
Lewiston. Maar het indrukwekkendste is toch wel het Lewis & Clark Interpretive 
Center in Great Falls, Montana. Hier leer je alles over hoe Lewis, Clark en andere 
kolonisten West-Amerika in kaart brachten en how the west was won. Je treedt hier 
in de voetsporen van Meriwether Lewis en William Clark, waarbij je meer dan 
tweehonderd jaar teruggaat in de tijd. 
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Native Americans
The Great American West heeft een rijke historie wat betreft de oorspronkelijke 
Amerikanen: Native Americans. Zo is Montana de thuisbasis van onder andere 
de tribes Blackfeet, de Crow en de Flathead en in North en South Dakota 
leven onder andere de Dakota en de Lakota. Ook tegenwoordig nog zijn er 
voldoende manieren om kennis te maken met deze eeuwenoude cultuur van 
de Native Americans. Het meest bekend is het Crazy Horse Memorial, waarop 
de legendarische Lakota-leider Crazy Horse wordt afgebeeld. Dit immense 
beeldhouwwerk in de Black Hills van South Dakota is ontworpen door Korczak 
Ziolkowski op verzoek van Lakota-leider Chief Standing Bear. Tevens zijn er 
vele andere herinneringen aan de strijd tussen het regeringsleger en de Native 
Americans te vinden, zoals Wounded Knee Memorial en Little Bighorn Battle-
field National Monument. Vaak zijn ook de lokale, kleine musea het bezoeken 
waard. Beroemd zijn ook de jaarlijkse Powwows: grootse evenementen vol zang, 
dans en rituelen. De meest bekende Powwow is de United Tribes Internatio-
nal Powwow in Bismarck, North Dakota. Dit meerdaagse evenement vindt 
jaarlijks plaats in september en is tegenwoordig een van de meest prominente 
culturele evenementen in North Dakota. Met meer dan vijftienhonderd dansers 
en drummers representeert deze Powwow meer dan zeventig indianenstammen 
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Wildlife
De enorme wildernis, uitgestrekte landschappen en natuurlijke 
habitats maken The Great American West tot een van de beste regio’s 
in Amerika om wild te spotten. Elk landschap biedt een scala aan 
diersoorten, die je vanuit je auto, vanaf het water of tijdens je wande-
ling kunt bewonderen. Montana heeft de grootste variatie aan fauna 
van alle Amerikaanse staten. Zo kom je vrijwel zeker een beer of een 
berggeit tegen in het Glacier National Park. In de meer afgelegen 
gebieden heb je ook de kans om een grizzlybeer of wolf tegen te 
komen. North Dakota is geliefd door vogelspotters en visliefhebbers, 
maar je ziet er met gemak ook bizons, antilopen en verschillende 
soorten herten. South Dakota is als thuisbasis voor bijna vierhon-
derd soorten, een waar vogelparadijs. Hier spot je de kleurrijkste 
populaties aan watervogels en zangvogels en kun je zelfs bedreigde 
soorten als de Amerikaanse zeearend, slechtvalk en trompetkraan-
vogel tegenkomen. In Idaho mag Hells Canyon niet ontbreken, 
met z’n duizelingwekkende diepten, kolkende stroomversnellingen, 
prachtige rotsformaties en fantastische uitzichten. Maar óók de grote 
hoeveelheid wild maakt indruk, zoals beren, berggeiten, wolven en 
poema’s. Maar het meest tot de verbeelding spreekt toch Wyoming met 
z’n bizons als we het hebben  over wild. Met z’n vele nationale parken, 
bossen en wildernissen, biedt Wyoming een geliefde omgeving voor 
wild. En met de bizon als staatslogo en een bijnaam als The Cowboy 
State, is het duidelijk dat de bizon hier een belangrijke plaats in-
neemt. Yellowstone National Park is de enige plek in de VS waar de 
bizons al sinds de prehistorie rondlopen. Gedurende het hele jaar zijn 
de reuzen te vinden in het park, zeker in de valleien van Hayden en 
Lamar. En anders kun je altijd nog terecht bij Hot Springs State Park 
in Thermopolis, Terry Bison Ranch nabij Cheyenne of Wind River 
Indian Reservation.

Hip en trendy
Het is niet alleen maar natuurschoon en wild dat de klok slaat in The Great American 
West, want dit is ook de plek van het goede leven. Leuke stadjes, lekkere restaurants en 
gezellige barretjes. En er gebeurt ook heel veel op dit gebied. Niet alleen is er veel ver-
anderd het afgelopen decennium, maar er staat nog veel meer op stapel. Het zijn vaak 
de ghost towns waar bezoekers het eerste aan denken, met z’n spannende verhalen over 
goud, danseressen, vuurgevechten en saloons. Maar er is zoveel méér dan deze Wild 
West-plaatsen. Wat te denken van de hoofdsteden Pierre (South Dakota), Bismarck 
(North Dakota), Helena (Montana), Cheyenne (Wyoming) en Boise (Idaho). Uiteraard 
herbergen ze de nodige overheidsinstellingen, maar daarnaast vind je hier uitstekende 
uitgaanswijken waar het goed toeven is. Maar als voorbeeld hoe dynamische, hip en 
trendy vele plaatsen inmiddels zijn, willen we Sioux Falls in South Dakota noemen. 
Zodra je de grootste stad van South Dakota binnenrijdt, voel je meteen de gastvrij-
heid en kunstzinnigheid van de stad. Het levendige centrum van Sioux Falls biedt een 
grote verscheidenheid aan boetiekjes, lokale eettentjes en galeries. Vooral op Phillips 
Avenue kom je veel leuke restaurantjes, barretjes en bistro’s tegen. Ook voor de muziek 
moet je absoluut even stoppen in Sioux Falls. Van country en rock in grote arena’s tot 
rasechte bluegrass in de intieme kroegjes, er is voor elk wat wils. Ook organiseert de 
stad jaarlijks de Sculpture Walk. Deze beeldenroute exposeert 55 sculpturen, gemaakt 
door Amerikaanse beeldhouwers, door de hele stad. Kortom, de stad heeft naast de vele 
bezienswaardigheden en een drukke culturele agenda een verrassend ruim en gevarieerd 
uitgaansleven. 

Voor meer informatie over The Great American West: www.greatamericanwest.nl
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