
DWARS DOOR

big sky 
country

Een roadtrip in Montana is een reis door een 
Amerika dat verborgen blijft voor het grote publiek: 
een leeg land dat nog het Wilde Westen ademt, een 
land van spookdorpen en rodeo’s, excentriekelingen  
en beren op de weg. Asfaltcowboys Auke Hulst en  
Stijn Hoekstra starten de motor en gaan. 
SCHRIJVER AUKE HULST FOTOGRAAF STIJN HOEKSTRA

022 023

MONTANA - VS 



024 025

MONTANA - VS 

Cultuur of 
mishandeling?
De Pro Rodeo in Bigfork. 

Rodeo’s trekken jaarlijks 

miljoenen bezoekers en 

worden door velen als 

onlosmakelijk onderdeel 

van de West-Amerikaanse 

identiteit gezien. Maar 

dierenbeschermers 

vertrouwen niet op 

de strikte regels die 

rodeo-organisatoren 

opleggen om het vee niet 

te verwonden (sporen 

moeten bijvoorbeeld 

onscherp zijn).

Vorige pagina’s

Op weg naar de zon
Onderweg op de Going-

to-the-Sun Road in 

Glacier National Park,  

een van de mooiste 

wegen ter wereld.



‘D
e dag is een vrouw die van je houdt,’ 
dichtte Richard Hugo in Driving  
Montana. ‘Open.’ 
Het is nog vroeg wanneer we de niet-

lullen-maar-poetsen-stad Billings, Montana uitrijden. 
De dag ligt voor ons, uitnodigend als een schatkaart, 
tegelijk uitdaging, belofte en mysterie. We passeren 
het braakliggende terrein van Mossmain, dat ‘The 
City of the Future’ had moeten worden, en een 
 consumentenhangar van het alomtegenwoordige 
Walmart; slaan dan bij Laurel linksaf naar de 212. 
Het land begint te golven, in gewezen frontierstadjes 
lopen oude ranchers in ten gallon hats en aan de 
horizon doemen de Beartooth Mountains op, waaruit 
de zwarte tand van Granite Peak steekt. De banden 
verslinden de mijlen en de classic rock blaast uit de 
boxen. We zijn asfaltcowboys en we zijn onderweg.

Ruimte
Het lijkt of Amerika speciaal is aangelegd voor de 
auto, maar in een dunbevolkte staat als deze kom je 
soms verder door te paard te gaan, wat we in Red 
Lodge besluiten te doen. Met gids Brad Edward en 
wrangler Heidi Stevens, die tot voor kort bij de recht-
bank werkte en geen dossiermap meer kon zien, 
 trekken we het achterland in. Gelukkig hebben we 
dociele rijdieren toebedeeld gekregen: ik een midden-
klasser met de naam Sabre, fotograaf Stijn een 
 Palomino die de naam Idaho draagt.
 Brad oogt stug, zoals een cowboy betaamt. Ik 
vraag hem wat hem zo aan Montana bevalt. Van-
achter zijn zonnebril vorst Brad de blakende ver-
gezichten. ‘Ik hou niet van mensen,’ zegt hij. ‘Of nee, 
ik heb geen probleem met mensen. Ik heb een hekel 
aan verkeer.’ Ontdooiend vertelt hij over de tijd dat 
hij als jonge missionaris in Colombia woonde, en 
later in Utah. Maar Montana, met zijn gevarieerde 
natuur, bleef trekken. Vanwege de ruimte, die ook 
ruimte in je hoofd maakt. Tot zijn mobiel het verhaal 
onderbreekt. Hoofdschuddend: ‘Zo’n aandachts-
trekker in je broekzak verziekt toch alles?’
 We steken een beekje over, gaan hellingen op en af. 
Ik maak me zorgen over beren – dit is tenslotte Bear 
Country. Moeten we geen belletjes aan onze rugzak 
snoeren, of berenspray in onze holsters steken? Ach, 
zegt Brad, tegen een grizzly richt dat weinig uit. ‘De 
stront van grizzly’s klingelt en ruikt naar berenspray ...’
 Verderop houden we halt bij een cirkel van stenen, 
die de plek markeert waar Crow-indianen ooit hun 
tipi’s hadden. De kuil ernaast is een oude vuurput.  
Zo herbergt dit dunbevolkte land vele eeuwen 
 menselijke geschiedenis. Op díé verre piek onder-
gingen jonge Crow initiatierituelen, en in dát dal 

kwamen de  stammen bijeen voor topoverleg. Voor de 
Crow was dit een spirituele plek. En voor de moderne 
mens? Brad: ‘Of je nu religieus bent of niet, het land-
schap nodigt altijd uit tot contemplatie.’

Levensverhalen
Rijdend door Montana ontdek je dat achter  
elke bocht twee dingen schuil kunnen gaan: 
 verpletterende vista’s en een Amerikaan die zijn of 
haar levensverhaal vertelt. We hebben de Beartooth 
Highway naar Yellowstone genomen, een fraaie 
bergrit die ons – het voelt als valsspelen – even over 
de grens naar buurstaat Wyoming voert. Ik heb 
 dubbele  gevoelens bij Yellowstone. Er is veel te zien, 
van bizons en beren tot geisers en geothermische 
 kleurenpracht, maar je bent er zelden alleen, waar-
door het lastig is de natuur écht te ervaren. En er is 
altijd een bittere hint van doem. The Big One broeit 
onder het oppervlak, de explosie van een gigantische 
vulkaan die elke 600.000 jaar het landschap  volkomen 
van aanzien  verandert ... en die misschien korte 
 metten zal maken met de wereld zoals wij die kennen.
 Van een lifter horen we over het verborgen Yellow-
stone. Stephen Baxter is een jonge gast met een open 
blik en een petje waarop een blauwe zonnebril rust. 
Geen serial killer met een motorzaag, gewoon een 
hiker die terug wil naar zijn auto. Stephen, ex- 
mormoon en zelfverklaard ‘optimistisch agnost’, werkt 
in het park en woont in die auto, of beter: in het tiny 
house dat achter op de pick-uptruck is gemonteerd. 
Ik vraag hem hoe je ex-mormoon wordt. Door je uit 
te schrijven van de nieuwsbrief? ‘O, kon dat maar!’ 
zegt hij. ‘Nee, je moet publiekelijk  verklaren dat je 
geen mormoon meer wilt zijn. Als een coming-out.  
Of je doet het officieel, met een advocaat die eist dat 
je uit de ledenlijst wordt  verwijderd.’
 Hiervoor woonde Stephen in Alaska, tot zijn 
 relatie klapte en hij de ware betekenis van eenzaam-
heid leerde kennen. Nu verzorgt hij in Yellowstone 
het entertainment voor een schaduwsamenleving van 
parkpersoneel. Hoe dat leven is? ‘Lange hikes,’ zegt 
hij, ‘veel drinken en’ – brede grijns – ‘veel met elkaar 
in bed duiken.’

Vissen en eieren
Maar Montana roept. Noordwaarts dus, dwars door 
Big Sky Country. Er zijn veel Harleys en klassieke 
auto’s op weg, valt me op. Huizen, trailers en bedrijfs-
panden ademen de tijdelijkheid van noodbouw; menig 
erf doet dienst als laatste rustplaats van autowrakken, 
landbouwmaterieel en witgoed. Dit is een onaf en in 
ruimte zwemmend land, wat niet echt dwingt tot aan-
harken. Tankertraag trekt de zon langs de hoge hemel.

A river runs through it
De Grand Canyon of the 

Yellowstone ontstond 

waarschijnlijk door een 

proces van erosie na de 

uitbraak van de Yellowstone- 

supervulkaan, zo’n 600.000 

jaar terug.

Het ritme van het 
lopen, de berglucht 
en de vergezichten 

openen de poriën 
en de geest. 

Juist door het 
landschap in te 

drinken, verdiept 
ook de blik naar 

binnen zich
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Lost in space
Een vergeten auto aan 

de rand van het dorpje 

Dixon, op de eenzame 

prairie in het westen van 

de staat.

Rechts

Even afgeleid
Mennonieten in Glacier 

National Park. Montana 

telt vele streng religieuze 

gemeenschappen, 

waaronder ook 

Hutterieten en Amish. 



 Een tijd volgen we de loop van een rivier; houden 
halt waar vliegvissers in het water staan en pelikanen 
hun kans afwachten. Het is een fraai tableau, maar 
een pruimtabak kauwende local spreekt met walging 
over de vogels. Ordinaire indringers uit het zuiden! 
‘Zo’n beest vreet wel twintig forellen per dag. Als de 
rivier leeg is, is het gedaan met onze cultuur en het 
vistoerisme.’ Zou het? Ik denk aan Norman Macleans 
poëtische ode aan vliegvissen. ‘In het arctische half-
licht van de canyon vervaagt het hele bestaan tot een 
eenheid van ziel, herinneringen, de geluiden van de 
Big Blackfoot River, een ritme in vierkwartsmaat en 
de hoop dat een vis tevoorschijn zou komen. Alle 
 dingen versmelten, en dwars daardoorheen loopt  
een rivier, gekerfd door ’s werelds grootse vloed, 
 stromend over de rotsen vanuit de kelders van de 
tijd.’ Zulke romantische noties over een natuur op 
een schaal waarbij de mens verbleekt, zijn in het 
Antropoceen wankel geworden.
 Verderop worden we gelokt door een bord dat ons 
het stadje Amsterdam belooft. We slaan een achteraf-
weg in en bereiken een gehucht met een nepmolen 
bij het enige kruispunt. Ernaast: een slachthuis. Bij 
een boerderij, waar volgens een handgeschilderd 
bord Dutch Girl Eggs worden verkocht, raken we aan 
de praat met Joan Alberda, geboren Van Egmond,  
en haar man Bill, nazaten van Nederlandse home-
steaders. Het is een hechte gemeenschap, zegt ze, 
wanneer we even op de veranda zitten. Al wordt  
het wel steeds liberaler met de komst van nieuwe 
 mensen, moppert Bill. Hier, in ruraal, wit en 
 conservatief Amerika, draait alles om familie, kerk en 
arbeidsethos. Toen Joan kanker had, werkte ze tijdens 
haar chemokuur gewoon door. ‘Je hebt welgeteld één 
dag in bed gelegen,’ zegt Bill trots. ‘Door haar vol-
harding zijn Dutch Girl Eggs een begrip.’ Daarom zal 
hij later vandaag regelen dat de boerderij ook op 
Joans naam komt te staan. ‘Dat heeft ze wel verdiend.’
Wanneer we vertrekken, schudden ze ons hartelijk de 
hand. ‘God zij met jullie,’ zegt Joan.
 
Spoken
Montana was ooit het Wilde Westen, en dat zullen  
we weten. Het cultiveren van die geschiedenis is 
 business, maar het gaat ook dieper – het Wilde 

 Westen staat symbool voor de eigengereidheid,  
de autonomie en het buitenleven die het hart van  
de regionale identiteit vormen.
 Hoe rauw die tijd was, blijkt uit de vele ghost 
towns. In kort tijdbestek bezoeken we er drie die 
stammen uit de laat negentiende en vroeg twintigste 
eeuw, toen goud en zilver menig avonturier lokte. De 
spookstadjes verkeren in verschillende fasen van 
 verval, als een steeds dieper afdalen in de teloorgang.
 Nevada City is meer tentoonstelling dan  authentiek 
dorp, en bestaat uit fraai geconserveerde gebouwen 
die van elders zijn aangerukt en op één locatie zijn 
samengebracht. Hier krijg je het beste inzicht in hoe 
het leven was: hoe zag een winkel eruit, een Chinese 
wasserij, een schoolgebouw, een apotheek, een woon-
huis? Bannack is echter – daar staan louter originele 
gebouwen, waaronder twee hotels, een school en een 
vrijmetselaarsloge,  grotendeels zonder inboedel en 
met van de wanden  bladderend behang. We zijn er 
op een knisperend hete dag en het is niet lastig je de 
spook verschijningen voor te stellen van ongewassen 
kerels die, als in een delirium, ‘goud, goud, goud’ 
voor zich uit  mompelden, terwijl het echte geld werd 
verdiend door zij die parasiteerden op dromen: de 
handelaren in goudpannen en pikhouwelen, de 
 eigenaren van de stagecoaches, de uitbaters van 
saloons, de stokers van moonshine (illegale drank)  
en de vrouwen die met je dansten voor het astro-
nomische bedrag van 1 dollar en met je sliepen voor 
een beetje meer. Wie hier in het cachot belandde, had 
zicht op de galg die aan de rand van het stadje was 
opgetrokken. Coolidge, tot slot, brengt ons ver van de 
beschaving. Het stadje ligt diep verscholen in het 
woud en kan enkel bereikt worden via een oneffen 
bosweg. Het is er uitgestorven, en je vindt er, naast 
het skelet van de zilvermijn, vooral mikado-stapels 
van hout dat ooit huizen vormde. Een enkele woning 
is nog als dusdanig herkenbaar, waaronder eentje die 
op mysterieuze wijze in een kreek is beland – het 
water stroomt dwars door het gebouwtje heen. De 
natuur vordert terug wat haar toebehoort.
 Na zo’n bezoek drinken we wat in Virginia City, dat 
verre van uitgestorven is, maar volop het Wilde Wes-
ten ademt. In de saloon raken we aan de praat met 
kastelein Mark Williams, een ruige kerel in 

Overstekend wild
Montana is Bear and Bison 

Country. De 15.000 beren in 

de staat zijn hoofdzakelijk 

bruine beren, maar er zijn 

ook zo’n 800 grizzly’s,  

het grootste aantal  

buiten Alaska.  
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 cowboyhoed en gilet, wiens gezicht en trillende 
 handen hard living verraden. Wanneer toeristen 
honky tonk op de piano spelen, speelt Mark een 
 deuntje mee op zijn gitaar. Hij is muzikant, vertelt hij, 
wanneer hij buiten een sigaretje rookt. Prog-rock. Al 
ligt zijn nieuwe project stil omdat drummer Kenny 
vier maanden in de bak zit wegens rijden onder 
invloed. Ik vraag of hij in Virginia City woont, maar 
nee, Mark woont op een afgelegen ranch, waar hij een 
studio aan het bouwen is. ‘Achteraf wonen is ... gerust-
stellend,’ zegt hij. ‘Zeker, als je kijkt naar het onheil 
dat over het land hangt. Die extreme  polarisatie ... 
Als het echt uit de hand loopt, zit je op het platteland 
beter. Ook wanneer oude systemen instorten, redden 
we ons wel. Met ruilhandel en zo.’ Het herinnert  
ons eraan dat het Wilde Westen in modern Amerika, 
waar de geur van burgeroorlog opstijgt uit partijdige 
media, nog steeds op de loer ligt.

Neerslag en tegenslag
Een grijze dag op de 93 Noord. Voorbij Missoula 
breekt een ongenadig noodweer los – druppels  geselen 
de carrosserie, en de Freeway is zo nat dat je de 
 belijning niet meer kunt zien. Creedence Clearwater 

Revival komt nauwelijks nog boven het natuur geweld 
uit, zeker niet wanneer de bliksem zo dicht bij de auto 
inslaat dat het voertuig er letterlijk van schudt.
 Maar dan breekt de Big Sky langzaam weer open. 
We stoppen bij de spreekwoordelijke ‘enige bar van 
Dixon’ en rijden dan door naar de National Bison 
Range. Het park werd in 1908 ingericht om de bizon 
voor uitsterven te behoeden en huisvest nu zo’n drie-
honderd exemplaren. Ik ben hier eerder geweest, op 
een glorieuze lentedag waarop ik als vrijwel enige 
bezoeker over een bergweg reed die omzoomd was 
door tientallen van die machtige beesten. Vandaag is 
het drukker – misschien dat de bizons zich daarom 
verscholen houden. We zien er maar een paar, 
meestal vanuit de verte. Maar ook dat is reizen. Soms 
moet je een dag afschrijven ...
 ... Om er vervolgens weer eentje te kunnen bij-
schrijven. Na een nacht met drank en kampvuur-
gesprekken in een chic tentenkamp, rijden we door 
Glacier National Park over de Going-to-the-Sun Road, 
een van de mooiste wegen ter wereld. Het is een grijze 
dag, maar dat doet niks af aan het sublieme natuur-
schoon: bergtoppen, hellingen die groen of rotsachtig 
of bedekt met laatste sneeuw, sluiers van watervallen 

de natuur 
vordert terug 

wat haar 
TOEBEHOORT

Vervlogen tijden
Museumspookdorp Nevada 

City van boven gezien. 

Vespreid door Montana 

liggen spookstadjes uit de 

tijd van de goudkoorts.  

Ze verkeren in verschillende 

fasen van verval.

Rechts

Uit de hoogte
Nabij Logan Pass, met 2026 

meter de hoogste pas in 

Glacier National Park.

en een lange rotspartij die lijkt te huilen van het 
smeltwater. In de valleien glinsteren de meren en de 
weg klemt zich, ogenschijnlijk fragiel als vermicelli, 
vast aan de machtige bergwand. Het is 4 juli, de 
 nationale feestdag, wat groepen streng religieuze 
mennonieten en hutterieten naar het park heeft 
gebracht. We parkeren bij Logan’s Pass, het hoogste 
punt van de weg, en hiken over ijzige sneeuwlagen 
richting Hidden Lake, om halfweg te ontdekken dat 
het pad is afgezet wegens ‘verhoogde berenactiviteit’. 
Beren zien we niet, wel veel berggeiten.
 Het ritme van het lopen, de berglucht en de ver-
gezichten openen de poriën en de geest. Juist door  
het landschap in te drinken, verdiept ook de blik naar 
 binnen zich, twee ruimtes die simultaan uitzetten. Het 

stadsleven, dat is ingeperkt door gebouwen, kamers 
en kantoren, is ver weg, en daarmee ook het gejaagde, 
het versnipperde, het futiele. Ik denk na over wat we 
allemaal al gezien hebben in onze korte tijd hier: de 
vernislaagjes van geschiedenis die over een tijdloos 
land zijn gesmeerd. De Native Americans. De frontier-
stadjes. De goudzoekers. Het politiek geladen heden-
daagse Amerika. Alles lijkt onbetekenend in contrast 
met Glacier, dat op de schaal van de diepe tijd bestaat 
– elke hartslag een millennium. En toch ... Ook hier 
laat de mens zich gelden. Het aantal gletsjers in 
 Glacier National Park is teruggelopen van 150 in 1850, 
tot 25 nu. Als het zo doorgaat zal in 2030 de laatste 
verdwenen zijn en zal de naam Glacier National Park 
een wrange, elegische ondertoon hebben gekregen.
 We schurken nu tegen Canada aan, en het lijkt wel 
of dit deel van Montana dikker bezaaid is met excen-
triekelingen. Bij Echo Lake, even buiten het park, 
 worden we aangesproken door een oudere dame  
die onder de naam Jeannie Tingle-Tangle jollyology 
bedrijft: de geneeskracht van de lach. Terwijl ze ons 
rondleidt door het langwerpige, op oude treinstellen 
gebaseerde huis van haar tweelingzus, vertelt dat dit 
de verjaardag annex sterfdag van haar tumor Babette 
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is, die ze vijftien jaar geleden heeft begraven, en over 
de vader van de cliniclowns, Patch Adams, die haar 
leermeester werd. In hippiegemeenschap Polebridge 
krijgen we het levensverhaal van de Uncle Sam uit-
gedoste ‘Hoss’ Fischer opgediend: een rijke dis waarin 
een affaire met ene Nelleke uit Breda een prominente 
rol speelt. Fischer, ‘a life-long pothead’, was naar 
Europa gevlucht om aan de dienstplicht en de 
Vietnam oorlog te ontkomen. Tegenwoordig pendelt hij 
tussen Baha California en Polebridge, dat een hechte 
gemeenschap van een paar honderd man bedient die 
zich over de dertig mijl van de North Fork hebben 
 verspreid, veelal hippies die in de jaren  zeventig naar 
het platteland trokken. Ze zijn  inmiddels  vermogende 
boomers en hebben de voorzieningen het hier ook in 
de barre winters uit te  houden.
 Dat hechte van zo’n verspreide, in woeste natuur 
ingebedde gemeenschap is opmerkelijk. Of niet? Je 
zou denken dat fysieke afstand tot eenzaamheid leidt, 
maar eenzaamheid wordt veroorzaakt door psycho-
logische afstand. In de stad weet je vaak niet eens  
wie er naast of onder je woont, terwijl je hier zonder 
 morren voor een goede buur gerust twintig mijl op 
een sneeuwscooter rijdt. 

Amerika op anabolen
Het stond niet op ons programma, maar op het 
moment dat we de Bigfork Pro Rodeo aangekondigd 
zagen, wisten we: als we door willen dringen in de 
cultuur van deze staat, moeten we dáár heen.
 En dus zijn we op een snikhete dag op een groot 
weiland even buiten Bigfork beland, waar een heel 
circus is neergestreken: paardentrailers, foodtrucks, 
live countrymuziek en een ad-hoc stadion voor zo’n 
2500 met cowboyhoeden getooide bezoekers. Dit is 
niet zomaar een rodeo, het is de grootste en – als we 
de zegsman van de Professional Rodeo Cowboys 
Association moeten geloven – beste van de staat, met 
meerdere wereldkampioenen aan de start en top- 
announcer Ray Camp, een van de weinige zwarte 
mensen in de rodeowereld, achter de microfoon. We 
hebben geluk en mogen achter de schermen kijken, 
waar de ruiters zich geconcentreerd voorbereiden op 
de tien à twintig seconden dat ze op een bokkend 
paard of dito stier zullen proberen te blijven zitten. 
We praten er met Camp en met Jason Dent, die als 
rodeoclown Whistle-Nut een duo-act vormt met zijn 
vriendelijke, uit de kluiten gewassen stier Ole. Dent 
blijkt een hyperactieve mafkees, die lachend een 
video laat zien waarin hij te grazen wordt genomen 

door een stier, en die meermaals laat weten dat hij 
aan Big Brother-seizoen 19 heeft meegedaan.
 De rodeo zelf opent met het volkslied, een dank-
zegging aan de aanwezige veteranen en een door 
Camp uitgesproken gebed, dat door het hele stadion 
met ‘amen’ wordt beantwoord. De stars and stripes 
zijn overal en het chauvinisme is niet van de lucht. 
Maar het is ook gewoon een ontzettend opwindende 
aangelegenheid – de verbijstering over de Ameri-
kaanse borstklopperij wordt weggespoeld met 
adrenaline. De show vliegt voorbij. Er zijn amazones 
die razendsnel parcoursen afleggen, mannen die  
zich van hun paard storten om een kalf te vloeren, 
 kinderen van een jaar of zeven die alvast oefenen op 
schapen en met hun snuit in de modder belanden, 
Jason Dent die als pauzenummer op Ole de arena 
komt binnenrijden en ruiters die door springveren 
van paarden en stieren als cocktailshaker worden 
gebruikt ... en een enkele keer als deurmat.
 En dan zijn we weer op weg, westwaarts, richting 
Thompson Falls en de grens met buurstaat Idaho. De 
nacht valt langzaam over het land, teder bijna, we 
tikken de duizend mijl aan en ik denk aan de slot-
zinnen van Richard Hugo’s Driving Montana: ‘Morgen 
zal de dag zich opnieuw openen, de hemel wijd /  
als de mond van een losbandige meid, / vol dartele 
 wolken waarin je jezelf verliezen kan. Je gaat op /  
in mijlen grondgebied zonder mensen, zonder / de 
geringste angst gevonden te worden, in het weg-
sprinten / van konijnen, het zweven van antilopen, / 
in de samenloop en het geklater van een kreek.’  

ADVERTENTIE
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Roadtrip USA
Op weg naar Coolidge 

Ghost Town, een van 

de spookstadjes die 

als tekenen van lang 

vervlogen wildwesttijden 

de bossen en pieken 

van de Rocky Mountains 

doorbreken.


