
THE GREAT
AMERICAN

WESTDe vijf staten Montana, North Dakota, South Dakota, Wyoming enIdaho in het noordwesten van Amerika bieden de toerist onge-repte landschappen, unieke vergezichten en nationale monumen-ten, die eeuwen aan geschiedenis herbergen. Samen vormendeze staten The Great American West. Een terechte benamingaangezien je in dit deel van Amerika nog echte cowboys, trotseNative American indianen en imponerend dierenleven vindt.
TEKST MARLIZ SCHOUTEN
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Natuurlijk cool in elke betekenis van het woord. Fargo
heeft veel te danken aan zijn noordelijke prairiesfeer
want het is een stad vol geweldige excentriciteiten die
niet-traditionele ideeën en gedrag stimuleren. Het
individualisme en de unieke creatieve geest van de
stad inspireren kunstenaars, muzikanten, ambachtslie-
den en ondernemers, die hier wonen en werken maar
ook degenen op bezoek komen. Het populaire Fargo
heeft de sfeer van een kleine stad en de vibe van een
grote stad. Ondanks al zijn eigenzinnigheden biedt
Fargo een verrassende reeks aan culturele attracties en
activiteiten die verre van kenmerkend zijn voor een
stad van deze grootte.

Als je in Fargo bent, dan moet je zeker een bezoekje
brengen aan het historische centrum van de stad met
unieke attracties als brew pubs en kunstgalerieën. Het

uit 1926 stammende Fargo Theatre heeft een art-deco-
luifel die het hart van het historische stadscentrum
doet oplichten. Ook zijn er vele onafhankelijke galerie-
ën, muziekclubs, boetiekhotels, unieke en eigenzinnige
winkeltjes en trendy eettentjes. Verwonder jezelf in de
Red River Zoo die zich specialiseert in zeldzame en
bedreigde diersoorten uit koude klimaten. Breng een
eerbetoon aan helden in het Fargo Museum en bezoek
de tentoonstellingen over luchtvaart en militaire
geschiedenis en bekijk de vele nieuwe en oude vlieg-
tuigen die nog steeds in bedrijf zijn. Of kom meer te
weten over het rijke Scandinavische erfgoed van deze
regio in de Historical & Cultural Society van Clay
Country. 
Van kunst en muziek tot lekker eten, sport en geschie-
denis, Fargo biedt de perfecte handgemaakte ambian-
ce om blijvende herinneringen te creëren. 

★Vriendelijk Fargo in North Dakota
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★ Indiaanse tradities 
in South Dakota
South Dakota is trots op zijn indiaans erfgoed. Daarom
kijkt het nieuwe bijna 15,5 meter grote standbeeld
Bignity standbeeld, vlak bij de stad Chamberlain, uit
over de Missouri River. Negen indianenstammen vin-
den hun oorsprong in South Dakota en elk van hen
heeft een uniek verhaal te vertellen. Samen verwelko-
men ze bezoekers in hun gemeenschappen en onder-
wijzen ze mensen en vertellen ze hen hun verhaal.
Wanneer je een bezoekje brengt aan een Native
gemeenschap, zul je oprechte gastvrijheid ervaren,
authentieke kunst ontdekken, en verhalen horen over
de fascinerende geschiedenis en unieke cultuur die
velen kennen als die van de Sioux. 

Gevarieerd landschap
Van glooiende vlaktes tot majestueuze bergen. South
Dakota bestaat uit een zeer gevarieerd landschap met
een evenzo diverse bevolking. Er wonen meer dan
71,000 indianen in South Dakota. Traditionele schep-
pingsverhalen plaatsen de geboorte van de natie in de
Black Hills van South Dakota. Om die reden is de
Sioux Nation begonnen met de bouw van het Crazy
Horse Memorial, een reusachtige rotssculptuur van de

legendarische Lakotaleider Crazy Horse. De afmetin-
gen van het beeldhouwwerk zijn 195 meter hoog en
172 meter lang. Hiermee is het het grootste door de
mens gemaakte beeldhouwwerk ter wereld. Ter verge-
lijking, de presidentiële hoofden van het Mount
Rushmore National Memorial zijn 18 meter hoog. Het
Crazy Horse Memorial is echter nog niet klaar, alleen
het gezicht is voltooid.

Powwows
Om hun cultuur te vieren, organiseren de indianen in de
zomermaanden powwows of wacipi (het Dakota-,
Lakota- en Nakota-woord voor ‘dans’). Kleurrijke kle-
ding, gedetailleerde verenpakken en ingewikkeld kra-
lenwerk tonen de visuele sfeer van een dergelijk evene-
ment. Overal klinkt energiek tromgeroffel en gezang ter-
wijl dansers hun pasjes uitvoeren. Veel van de huidige
powwows bestaan uit wedstrijden in categorieën als tra-
ditioneel, feestelijk en ‘jingle dress’. Tijdens de intertri-
bale dans mogen ook bezoekers de dansring betreden.
Verkopers op de powwows bieden bezoekers de kans
om te proeven van traditionele gerechten als Indiaanse
taco’s, fry bread en wojapi, een soort fruitsaus of jam. 
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★ Cowboys in Wyoming
Bij een bezoek aan Wyoming zul je al snel begrijpen
waarom deze staat de Cowboy State wordt genoemd.
Kijk maar eens naar de plaatselijke bevolking die vaak
in Wrangler-jeans gekleed gaat, naar de nummerplaten
op auto’s, en uiteraard de meest populaire sport in
deze staat: rodeo. Bijna elke stad in Wyoming, groot of
klein, organiseert gedurende de zomermaanden wel
een rodeo waar de plaatselijke bevolking samenkomt
om deel te nemen aan de feestvreugde. En of het nu te
maken heeft met de plaatselijke cultuur of de geschie-
denis erachter, rodeo is anders dan alle andere sporten.
Elke rodeo zorgt voor een wervelwind aan gebeurte-
nissen met geanimeerde stadionomroepers en traditio-
nele cowboys en cowgirls die garant staan voor
Westerncharme, hoogstaande paardrijkunsten en los-
bandig entertainment.

Indruk maken
De rodeo ontstond in het Wilde Westen in een tijd van
veedrijverij en cowboys toen groepen cowboys indruk
wilden maken met hun paardrijkunsten en lasso’s.
Soms werd er zelfs gestreden met andere groepen uit
de omgeving. Uiteindelijk verhuisden deze bijeenkom-
sten naar de stadjes en werden ze steeds populairder
als zogenaamde buckin shows. 

Het bekendst van allemaal zijn de Cheyenne Frontier
Days, die in 1897 begonnen als een zeer bescheiden
aangelegenheid, maar zich uiteindelijk ontwikkelden
tot het grootste outdoorrodeo- en westernevenement
ter wereld. Elk jaar in juli krijgen bezoekers de authen-
tieke sfeer van het Oude Westen te zien. Het oudste
bestaande rodeo-evenement biedt dan tien dagen lang
opwindende rodeowedstrijden, zelfgemaakte traditio-
nele gerechten, een kermissfeer en entertainment van
topklasse.

Ranch
Je kunt de ware code van het westen ook ervaren tij-
dens het dagelijks leven op de ranch van Wyomingites.
De zogenaamde dude ranches (guest ranches) bieden de
mogelijkheid om je onder te dompelen in de sfeer van
het westen, ook al is het maar voor even. Guest ranches
in Wyoming variëren van luxueuze resorts tot werk-
ranches die gewoon in bedrijf zijn. Veel van deze
accommodaties verwelkomen het hele jaar door gasten
en bieden activiteiten als paardrijden, uitjes voor vol-
wassenen en veedrijven. Een ranch experience biedt
zelfs stadmeisjes en stadsjongens de verandering die
ze nodig hebben om weer in contact te komen met de
vrije natuur.
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★ Natuurwonderen in Idaho
Idaho is gezegend met ongeëvenaarde geologische
verscheidenheid – indrukwekkende bergtoppen, diepe
rivierkloven, tal van rivieren, azuurblauwe meren en
meer ongerepte wildernis dan waar dan ook in de
andere staten van het Amerikaanse vasteland. 

Het oosten van Idaho grenst aan Yellowstone National
Park en Grand Teton National Park in Wyoming. De
natuur in Oost-Idaho is grotendeels te vergelijken met
deze prachtige natuurparken. Een aanrader is de Teton
Scenic Byway, waar je onderweg kunt genieten van
panoramische uitzichten op het Teton-gebergte. 

Sandboarden
In het zuiden van Idaho zijn de landschappen erg
divers. Zo kun je sandboarden in de zandduinen van
Bruneau Dunes State Park, bergbeklimmen in het –
voor ervaren klimmers beroemde – City of Rocks
National Reserve of je verwonderen bij de Shoshone
Falls, natuurlijke watervallen hoger dan de Niagara
Falls. Een van de grootste natuurlijke spektakels in
Idaho is Craters of the Moon. Dit enorme vulkanisch
landschap oogt surrealistisch met lavagrotten en vulk-
aankraters zo ver je kunt kijken. In het midden van
Idaho vind je de grootste wildernis in Amerika, na de
staat Alaska. Hier is geen wegennet en wonen nage-

noeg geen mensen. De kleine stadjes en scenic byways
aan de rand van deze Frank Church - River of No
Return Wilderness zijn daarentegen absoluut een
bezoek waard. Aanraders zijn de Sawtooth Scenic
Byway en de Ponderosa Scenic Byway, waarbij je moet
stoppen in de stadjes Ketchum en Stanley. 

Diepste canyon 
Het westen van Idaho wordt voor een groot deel opge-
slokt door de Frank Church - River of no Return
Wildernis, maar er is is nóg een highlight te vinden in
dit deel van Idaho. Hells Canyon is met kloven van
bijna 2,5 kilometer de diepste canyon in Noord-
Amerika en overtreft zelfs de wereldberoemde Grand
Canyon. Het is niet gemakkelijk om er te komen, maar
eenmaal in de Hells Canyon zijn er tal van activiteiten
te ondernemen: wandeltochten, rafting-excursies en
rustige boottochten. 

Oogappeltjes
Noord-Idaho staat bekend om tal van azuurblauwe
meren. De drie oogappeltjes van Idaho zijn Lake Coeur
d’Alene, Lake Pend Oreille en Priest Lake. Geniet van
de uitzichten over het meer, vooral met opkomende of
ondergaande zon, of huur een bootje en spendeer een
relaxte dag op het water.



Ga terug in de tijd en herbeleef de Montana-goud-
koorts van de tweede helft van de negentiende eeuw in
hedendaagse spookstadjes als Virginia City, Nevada
City en Bannack. Deze stadjes behoren tot de best
bewaard gebleven en meest populaire bestemmingen.
Met name Virginia City, dat uitgroeide tot de territori-
ale hoofdstad en ‘Social City’ van de Montana Frontier. 

De combinatie van overvloedige economische rijkdom,
groeiende politieke macht en beperkte cultiverende
terughoudendheid was uiteraard een prima voedings-
bodem voor excessief gedrag onder de vroege bewo-
ners van Virginia City. In deze afgelegen, geïsoleerde
en wetteloze gemeenschap was de vraag naar borde-
len, danszalen en goktenten vele malen groter dan de
vraag naar kerken, scholen en beschaafde gerechtig-
heid. Totdat uiteindelijk, in een wanhopige poging dit
getij van ongebreidelde wetteloosheid te keren, een
aantal 'vooraanstaande' leden van Virginia City zich na
een reeks zeer gewelddadige overvallen en moorden
verenigden en de Vigilantes oprichtten. Volgens de
overlevering waren de Vigilantes verantwoordelijk
voor het toepassen van een effectieve vorm van gerech-
tigdheid, waarbij vierentwintig mannen die ervan wer-
den verdacht struikrovers (outlaws) te zijn binnen vier
maanden werden opgespoord en geëxecuteerd.
Niemand stond boven verdenking, zoals bleek uit het
feit dat een van de eerste Vigilante-slachtoffers Henry
Plummer was, de plaatselijke sheriff. Hij werd samen
met zijn hulp-sheriffs opgehangen aan zijn eigen gal-
gen in het naburige stadje Bannack wegens zijn ver-
moedelijke betrokkenheid als aanvoerder van de

bende struikrovers. Vijf andere 'veroordeelde' struik-
rovers werden ook gevangengenomen en opgehangen
in Virginia City. Hun overblijfselen zijn bijgezet in het
Boot Hill Cemetery, gelegen boven Virginia City. Na
deze intense periode van sociale onrust werden de
Vigilantes net zo snel ontbonden als dat ze waren ont-
staan en gingen ze weer op in de dagelijkse structuur
van deze nu veel beschaafdere gemeenschap.

Indrukwekkende groei
Deze beginperiode was voor Virginia City een tijd
van indrukwekkende groei en culturele verfijning. Zo
maakten logge blokhutten van de vroege goudzoe-
kers maakten plaats voor de meer smaakvol ontwor-
pen huizen en winkels van zakenlui en mijnwerkers.
Echter, zoals vaker het geval is was in goudkoorts-
stadjes, raakte het ‘makkelijk’ gewonnen goud binnen
enkele jaren na de stichting van het stadje op en trok
het merendeel deel van het in eerste instantie grote
inwonertal verder naar een nieuwe plek. Aan het
begin van de jaren zeventig van de negentiende eeuw
stond de status van Virginia City als gebiedshoofd-
stad zwaar onder druk. In 1875 zorgde de politieke
macht van de rivaliserende gemeenschap Helena en
de in ontwikkeling zijnde goudvelden van Last
Chance Gulch ervoor dat de claim op de titel hoofd-
stad dan ook uiteindelijk naar Helena ging. Virginia
City ging nog enige tijd koppig voorwaarts en behield
zijn positie als provinciezetel van Madison County,
maar de geest was gebroken en eind negentiende
eeuw was de stad nog maar een schaduw van zijn
voormalige glorie. ★
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★ Spookstadjes in Montana


