On the roaD

Sweet Home Alabama bestaat dit jaar precies tweehonderd jaar. Tijd om deze staat in het zuiden van
de Verenigde Staten eens te portretteren. Heb je zelf plannen om af te reizen naar Alabama? AmericA’s
hoofdredacteur Jaap van Splunter helpt je alvast een beetje op pad en geeft tien bestemmingen & thema’s die
je niet mag overslaan. Maar let op: het is géén Top 10, dus de volgorde is volstrekt willekeurig.
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Birmingham
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Huntsville
Zoals al in de introductie is gemeld, deze ‘Top 10’ is in willekeurig volgorde opgesteld.
En toch moet ik stiekem erkennen dat Huntsville niet voor niets als eerste wordt genoemd.
De stad heeft weliswaar mooie bezienswaardigheden zoals de Botanical Gardens, Constitution Village (waar je teruggaat naar 1819 toen Alabama werd uitgeroepen tot de 22ste staat
van de VS), historische wijken (Twickenham Historical District!), Big Spring International
Park (een park in de binnenstad) en Huntsville Depot (een levendig transportmuseum),
maar één ding springt er voor mij uit: U.S. Space & Rocket Center. Als kleine jongen zat ik
op 20 juli 1969 gekluisterd voor de zwartwit-televisie om te kijken naar het ‘wonder’ van de
eerste maanlanding. Mannen als Armstrong en Aldrin werden terstond helden voor het leven.
En wat zeiden ze nou? The Eagle has landed, waarna er woorden wegvielen. Het Kennedy Space
Center in Florida en het Lyndon B. Johnson Space Center (Houston we have a problem) in
Houston werden in het geheugen gebrand. Enigszins in de slagschaduw van deze masto
donten staat het U.S. Space & Rocket Center in Huntsville, maar deze doet er beslist niet
voor onder. Als NASA ‘groupie’ mocht ik dit al in de jaren negentig bezoeken en het blijft
een absolute aanrader.
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Birmingham is de grootste stad in Alabama. Abusievelijk wordt weleens gedacht, dat het de hoofdstad is. Birmingham wordt vaak in één adem genoemd met de geschiedenis van de burgerrechtenbeweging. Hier schreef Martin
Luther King, Jr. zijn beroemde Letter from Birmingham Jail, waarmee hij protesteerde tegen de segregatiewetten
en pleitte voor een samenleving met gelijke rechten voor blank en zwart. Ook tegenwoordig staat de herinnering
aan het protest en verzet van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in Birmingham centraal. Zo mag een bezoek
aan het Birmingham Civil Rights Institute niet ontbreken, waar je een goede indruk krijgt van de leefwereld van
de Afro-Amerikanen ten tijde van de segregatie. Ga ook even langs bij de 16th Street Church. Deze werd in 1963
gebombardeerd door de Ku Klux Klan (KKK), nadat het gerechtshof had bepaald dat op scholen in Birmingham
niet langer segregatie zou mogen plaatsvinden. Naast de beroemde kerk ligt het Kelly Ingram Park, waar in de jaren
zestig de meeste protestacties plaatsvonden. Birmingham heeft tegenwoordig natuurlijk nog veel meer te bieden.
Zo zijn er interessante musea (Museum of Art, Barber Vintage Motorsports Museum), smaakvolle restaurants
(Chez Fon Fon, Bottega, Hot and Hot Fish Club) en staat hier het Vulcan Statue, het gigantische standbeeld van
de Romeinse god Vulcanus.

The Shoals
In het noordwesten van Alabama ligt een gebied dat kortweg The Shoals wordt
genoemd en dat bestaat uit de plaatsen Florence, Tuscumbia, Muscle Shoals
en Sheffield. De echte muziekliefhebber weet dan al waar we naartoe gaan: de
FAME (Florence Alabama Music Enterprises) Studios, een opnamestudio die
een ongekende stroom aan muzieknummers heeft voortgebracht. In het zuiden
van de VS heeft iedereen het altijd vooral over de wereldberoemde studio’s in
Nashville en Memphis, maar deze doet er – weliswaar een stuk kleiner – echt
niet voor onder. FAME werd in de jaren vijftig opgericht door Rick Hall en hij
wordt dan ook beschouwd als de Founder of Muscle Shoals Music. Onder anderen
Otis Redding en Jerry Lee Lewis namen hier platen op. De studio was met
recht een plek waar, nog voordat de Civil Rights Movement echt vorm kreeg,
de kleur van je huid er niet toe deed. Naast de opnamestudio vind je in Muscle
Shoals ook nog de Alabama Music Hall of Fame en het W.C. Handy Birthplace
and Museum, een ode aan de Father of the Blues. Ens vergeet de Muscle Shoals
Sound Studio in Sheffield niet, waar The Rolling Stones, Bob Dylan, Linda
Ronstadt, Cher, Traffic, Rod Stewart en Paul Simon diverse hits opnamen.
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Dus niet Birmingham, maar Capital Cool Montgomery is de hoofdstad van Alabama.
Een plaats waar je in de voersporen kunt treden van helden als Rosa Parks en Martin
Luther King, Jr., maar ook de heart and soul van het Zuiden kunt horen, voelen en
proeven. Montgomery is in de eerste plaats vooral een stad van historie, waar zowel de
Amerikaanse Burgeroorlog als de moderne burgerrechtenbeweging werd geboren. Het
beste begin je je stadsverkenning bij het lieflijke State Capitol. Vandaar is het slechts
een paar blocks naar de nalatenschap van Jefferson Davis, president van de Confederatie,
en Dr. King. Langs Dexter Avenue bevindt zich de King Memorial Baptist Church
– bekend van de door King geleide Montgomery Bus Boycot – en het woonhuis van
King en zijn vrouw Coretta Scott King. Maar óók ligt hier de First White House of the
Confederacy, waar Davis en zijn familie woonden. En niet veel verder stuit je op het
Rosa Parks Museum, het Freedom Rides Museum en het Civil Rights Memorial. Het
is niet alleen het verleden wat tot de verbeelding spreekt, want Montgomery is een stad
met fraaie musea en een bloeiend uitgaansleven, die niet voor niets de bijnaam Capital
Cool heeft gekregen.
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Mobile/Gulf Coast
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Het mag dan de oudste stad van Alabama zijn, zo voelt het
in ieder geval niet. Natuurlijk, er zijn ook hier de nodige
musea die het verleden tot leven brengen, maar dit is een
plaats om te zien en gezien te worden. Mobile was de eerste
Franse hoofdstad van de toen zeer grote regio Louisiana.
Dit is de geboorteplaats van Mardi Gras. De eerste viering
vond plaats tijdens het Franse koloniale tijdperk en is
uitgegroeid tot een groot evenement, waarbij ieder jaar
de straten van Mobile swingen met marching bands en de
onvermijdelijke kleurrijke parade. De aantrekkingskracht
van Mobile ligt overigens ook in zijn omgeving. Er gebeurt
iets magisch als je de Gulf Shores en Orange Beach langs
de kust van Alabama bezoekt en betoverd wordt door de
prachtige stranden en het verfrissende water van de Golf
van Mexico. Zodra je hier arriveert, verdwijnt de hectiek
van de buitenwereld. Of je nu gaat vissen, duiken, wandelen, of een restaurantje of bar bezoekt, dit is de wereld van
No Worries. En heb je nog tijd over? Breng dan ook een
bezoek aan Dauphin Island, gelegen bij de ingang van de
Mobile Bay. Strandliefhebbers leggen hier graag hun handdoekje neer, terwijl miljoenen vogels hun eigen verendek
meebrengen naar het Audubon Bird Sanctuary.

Outdoor adventure
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Civil Rights Chronicles
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Het is al aan de orde gekomen bij Birmingham en Montgomery, maar
geen staat in de VS herbergt zoveel history, heartaches and hallelujahs
van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging als Alabama. We hebben
er al een paar genoemd die zeker niet op je bucketlist mogen ontbreken,
maar er zijn nog een aantal belangrijke plekken. Zo zijn er twee
interpretive centers die het verhaal van de strijd voor gelijke rechten
en kiesrecht vertellen, in White Hall en Selma, strategisch gelegen
aan de Selma to Montgomery National Historic Trail, de beroemde
mars. Het Rosa Parks Museum in Montgomery vertelt het verhaal van
een Amerikaans burgerrechtenactiviste. Ze is vooral bekend geworden door haar verzetsdaad in 1955 waarbij ze als Afro-Amerikaanse
haar zitplaats weigerde af te staan in het voor blanken gereserveerde
deel in de bus. Een wat minder bekend verhaal wordt belicht in het
Tuskegee Airmen National Historic Site. Discriminatie en segregatie
vonden ook plaats in het leger. Met de Tweede Wereldoorlog werden
echter steeds meer Afro-Amerikanen onder de wapenen geroepen en
zij kregen een opleiding om te zien of ze konden vechten. Hier werd
de basis gelegd voor een integratie en acceptatie in het leger onder
president Harry S. Truman in 1948.

Met z’n 21 State Parks en vier National Forests, is het niet verwonderlijk dat het buitenleven een belangrijk plek inneemt in Alabama, zowel voor de inwoners als de bezoekers.
En daarbij kun je te land, ter zee en in de lucht! Landrotten zullen graag op de pedalen
stappen bij de Coldwater Mountain Bike Trail, ruim veertig kilometer in de Annistonregio. Met 733 meter hoogte, is Cheaha Mountain letterlijk het hoog(s)te punt van de
staat en een ideale plek om de wandelschoenen aan te trekken. Is dat iets te hoog gegrepen
voor je? Geen nood, want je kunt ook ónder de grond bij de Cathedral Caverns. Liefhebbers van watersport, kunnen hun hart ophalen met wakeboarding bij Beaver Lake, fraaie
watervallen (Noccalula Falls, Little River Falls, DeSoto Falls) bezoeken of met een vaartuig
(een deel van) de Alabama Scenic River Trail afzakken. Nog niet voldaan? Boek een plekje
in het vliegtuig voor een skydive of ga parasailen. En als je het helemaal zelf wilt doen, dan
is Red Mountain Park Adventure Area en Cherokee Rock Village the place to be. Ziplinen,
abseilen, rotsklimmen, swinging bridges, het kan niet op. Nog niet verzadigd? Dan kun je
altijd nog terecht bij de Gulf Shores en Orange Beach, zoals we eerder al hebben gemeld.
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Reis door American Music

Evenementen

10

Bij The Shoals hebben we al stilgestaan bij de betekenis voor de Amerikaanse muziek. Maar buiten dit
muzikale epicentrum heeft Alabama nog zoveel meer te bieden. Zo bevindt zich in Montgomery het
Hank Williams Museum, een ode aan de op 29-jarige leeftijd overleden countryzanger en singer-songwriter. Maar dit is ook de plaats waar Nat King Cole werd geboren, waar F. Scott Fitzgerald zijn Zelda
ontmoette tijdens jazz-sessies en zijn geboortehuis annex museum is te vinden. In Georgiana staat
ook nog het Hank Williams Boyhood Home & Museum, het huis waar hij twee jaar van zijn jeugd
doorbracht. De Alabama Fan Club and Museum in Fort Payne eert de country-groep Alabama die 27
nummer één hits scoorde. Langs de Gulf Shores/Orange Beach begon het Frank Brown International
Songwriters Festival, en anders heb je hier nog het Hang Out Music Festival. In Tuscaloosa leer je bij
het Alabama Blues Project alles over de belangrijke rol die Alabama speelde in blues. In deze plaats
werd jazz-zangeres Dinah Washington geboren en de legendarische blueszanger Johnny Shines begraven.
En tot slot mag Mobile niet ontbreken in dit lijstje. Hier ontstond dus de Mardi Gras, maar dit is ook
de plek waar Jimmy Buffett opgroeide, een muzieklegende in het zuiden.

Met zo’n tweeduizend evenementen per jaar, zul je je in Alabama niet snel vervelen. Er wordt altijd wel weer iets georganiseerd wat in de smaak zal
vallen. En de variëteit is enorm. Zo is er in Birmingham het Barber Vintage Festival, dat in het teken staat van de meest bijzondere motorfietsen.
In Montgomery kun je terecht voor een onvervalste rodeo tijdens de Southeastern Livestock Exposition Rodeo. In Florence is uiteraard een festival
gewijd aan de Father of the Blues: W.C. Handy Music Festival. In Orange Beach staan de zeevruchten (en auto’s) centraal bij het Seafood Festival and
Car Show. Aandacht voor de oorspronkelijke bewoners, de Native Americans, is te vinden in Moundville tijdens de Native America Festival.
In Fairhope draait alles om de kunstnijverheid tijdens het Arts and Crafts Festival. En ongetwijfeld het meest bijzondere evenement vindt plaats in
Cherokee: Coon Dog Cemetery Labor Day Celebration. De coonhound, in de volksmond de coonhond, is een Amerikaanse jachthond ontwikkeld
voor de dieren in het wild en de werkomstandigheden in de VS, met name met de wasberenjacht. Een waardige afsluiting van de ‘Top 10’
van Alabama.
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Culinair
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Uiteraard speelt voedsel een belangrijke rol in Alabama. Verwacht geen driesterren Michelin-restaurants of haute cuisine van de bovenste plank, hier
draait het vooral om een goede, eerlijke maaltijd zonder allerlei frutsels. Tourism Alabama geeft met de folder 100 Dishes To Eat In Alabama Before You
Die een compilatie van recepten Bama style. Van een eenvoudig gedekte tafel in een barak tot een spotless gedekte tafel in een duur restaurant, je maakt
een culinaire reis door Alabama. En één maaltijd halen we er toch even uit: ontbijt, de belangrijkste maaltijd van de dag. Tenminste, dat is wel een
adagium in Alabama. En geef ze eens ongelijk, want een goed begin is het halve werk. Alabamians nemen ontbijt dan ook bloedserieus. En als we het
hebben over ontbijt, dan is er niet veel beters te vinden dan een Southern-style ontbijtje. Op het menu staan jus, worstjes, grits, ham, bacon, aardappelen,
pannenkoeken en eieren, ingrediënten die je ook verwacht in het Zuiden. Misschien is dat het enige nadeel van zo’n heerlijk en uitgebreid ontbijtje:
de weegschaal liegt niet. En je cholesterol moet je ook wel een beetje in de gaten houden. Daarom het advies: geniet, maar doe alles met mate.
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Voor meer informatie over Alabama check https://travelsouth.visittheusa.com/state/alabama.
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