On the roaD

South Carolina stond aan de basis van
de vorming van de Verenigde Staten.
De bijnaam Palmetto State is dan ook
niet voor niets een geuzennaam van
de staat. Maar naast een rijke historie
heeft South Carolina de bezoeker
ook veel te bieden in het hier en nu.
Heb je zelf plannen om af te reizen
naar South Carolina? 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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Het verleden en het hier en nu
van Palmetto State

Ontdek South
Carolina
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Charleston
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Hilton Head Island

Travel + Leisure Magazine noemde Hilton Head het Best Island in the
Continental U.S. Nou weten we dat Amerikanen graag strooien met termen
als de grootste en de beste, dus eerst zien en dan geloven, dat is ons adagium.
En alhoewel we zeker niet alle eilanden van het vasteland van de VS hebben
gezien, kunnen we ons wel wat voorstellen van het predicaat ‘beste eiland’.
Hilton Head biedt namelijk een ongerept kustlandschap en is een resort stylebestemming. Zodra je via de Intracoastal Waterway het eiland oprijdt, ligt
er een eilandenparadijs aan je voeten. Behalve kilometers lange stranden met
poederachtig mooi zand, bevinden zich hier 24 voortreffelijke golfbanen.
De beroemdste hiervan is ongetwijfeld de Harbour Town Golf Links, waar
alle topgolfers ter wereld al hebben gespeeld. De achttiende hole is daarbij
zeer bijzonder gelegen: je kijkt hier uit op de vuurtoren van de Sea Pines
Plantation. En zoek je wat anders dan zonnen op het strand of golfen,
dan is er nog een rijke culturele scene, met z’n musea en kunstgaleries.
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South Carolina was een van de dertien koloniën die eind achttiende eeuw tijdens de Amerikaanse
Revolutie in opstand kwamen tegen de Engelse overheersing, en de eerste die zich onafhankelijk
verklaarde van de Britten. Die onafhankelijkheid kwam niet zonder slag op stoot. Zo wist de
stad Charleston in 1776 een aanval van een Britse vloot af te slaan, vanaf een fort gebouwd van
Palmettoboomstammen op een eiland voor de haven. Dat verklaart de bijnaam van de staat:
Palmetto State. We beginnen de rondgang door South Carolina dan ook hier. Charleston mag dan
wel niet de bestuurlijke hoofdstad van South Carolina zijn, maar op toeristische gebied is het dat
ontegenzeggelijk wel. Alles wat je je kunt voorstellen van The Old South, bevindt zich hier. In het
Historic District, dat een groot deel van de stad beslaat, zijn talloze prachtige gebouwen en musea
te bekijken. Het historische centrum is gelegen op een schiereiland, waarbij alles op loopafstand is
te vinden. King Street is de belangrijkste winkel- en restaurantstraat. Market Street is het vroegere
marktgebied en tegenwoordig het toeristische epicentrum. Helemaal op het zuidpunt van het
schiereiland ligt de promenade The Battery en in het oosten het fraaie Waterfront Park, met de
nabijgelegen Rainbow Row: een verzameling zeer fotogenieke en pastelkleurige huizen. Maar
vergis je niet: Charleston is niet alléén mooie architectuur, het is óók een culinaire hotspot waar
de inwendige mens wordt verwend.

Myrtle Beach
Myrtle Beach ligt zo’n dertig kilometer van de grens met North Carolina en is
de hub van Grand Strand, een lange strook strand van zo’n tachtig kilometer.
Dit is niet alleen een belangrijke strandbestemming, maar óók een belangrijke
familiebestemming met voor elk wat wils. Slenter langs de Myrtle Beach
Boardwalk & Promenade, rijd op het reuzenrad SkyWheel, ga paddleboarden,
bezoek musea, geniet van een van de pretparken en andere attracties. Broadway
at the Beach ligt aan Celebrity Circle in het hart van Myrtle Beach en is een
uitgaansgebied en een winkelcentrum. Het werd opgericht in 1995 en is nu een
van de populairste winkelbestemmingen in het gebied, met honderd speciaalzaken,
meer dan twintig restaurants en drie theaters. En uiteraard vind je hier ook hotels,
nachtclubs en andere opwindende attracties. Mocht je wat werkzaamheden
tegenkomen in de binnenstad, dan is het vanwege de herontwikkeling voor een
nieuw Arts & Innovation District.
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Hoofdstad Columbia
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Alle wegen leiden naar Rome. In South Carolina hebben ze hierop een eigen variant: alle wegen
leiden naar Columbia, tegenwoordig ook een belangrijk centrum van kunst, cultuur en
entertainment. Columbia is tevens de hoofdstad van South Carolina. Het is een typisch zuidelijke
stad, waar nog veel zaken herinneren aan de beladen Amerikaanse Burgeroorlog. Columbia was
een van de eerste steden die systematisch gepland werd. Een kenmerk hiervan zijn de brede straten,
die verspreiding van epidemieën moesten tegengaan. Drie dingen zijn verplichte kost bij een
bezoek aan de stad. Het South Carolina State Museum is het grootste museum in het zuidoosten
van de VS en staat bekend om zijn uitgebreide collectie. Het bekendste stuk uit de collectie is
een constructie van een dertien meter lange megalodon, een gigantisch uitgestorven haaiensoort.
Het Columbia Museum of Art is het eerste internationale kunstmuseum van South Carolina.
Het bezit 25 galerieën met bijzondere collecties van Europese, Amerikaanse en Aziatische kunst
uit verschillende eeuwen. Het South Carolina State House is een schitterend gebouw van graniet
en draagt een koperen koepel. Bronzen sterren markeren de plaatsen waar kanonkogels tijdens de
inval van de Noordelijke troepen insloegen.

AMERICAMAGAZINE.NL

37

Pee Dee Country
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De Great Pee Dee River stroomt door deze regio, die gekenmerkt wordt door
natuurlijke schoonheid, zuidelijke gastvrijheid en historische betekenis. Tijdens
het jaarlijkse Renofest worden de beste gitarist, banjospeler en bluegrassband gekroond. Bezoek Darlington Raceway, een van NASCARs speedways.
Zoek je een perfecte mix van pittoresk en grootstedelijk? Dan is Florence een
aanrader. De regio was het thuisland van de Pee Dee Native Americans, een
volk dat oorspronkelijk het gebied bezet in het kader van de South Appalachian
Mississippian Culture van ongeveer 1000 tot 1400. Tot op de dag van vandaag
wonen deze mensen hier nog steeds, alhoewel de zetel van de tribale regering
sinds 1976 is gelegen in het naburige Marlboro County. De Amerikaanse
Revolutie en Burgeroorlog stonden aan de basis van de totstandkoming van
dit district, zoals duidelijk is te zien in de fraai onderhouden en gerestaureerde
huizen, plantages en slagvelden. Het belang van de katoen- en tabaksindustrie
is te zien in Bishopville bij het South Carolina’s Cotton Museum en in Mullins
bij het Tobacco Museum. En als je rondreist door deze regio, vergeet dan ook
niet om nabij Hamer even te stoppen bij de Blenheim Ginger Ale Factory. Zeker
tijdens de zwoele zomers is een koud drankje een genot.

Upcountry

In het uiterste westen van de staat ligt een regio die
bekend staat onder de naam Upcountry South Carolina
en deze wordt gevormd door de plaatsen Anderson,
Cherokee, Greenville, Oconee, Pickens en Spartanburg.
Hier kun je nog duidelijk vier seizoen onderscheiden.
De uitbundige bloei van de Amerikaanse kornoeljes
en azalea’s kondigen de lente aan. In de zomer is dit
een perfecte plek om naar een van de 150 watervallen
te gaan wandelen, op meren te gaan varen of te raften
op een van de stroomversnellingen van het National
Wild & Scenic Chattooga River. Met de meest fraaie
kleuren van de bossen, is de herfst misschien wel de
meest indrukwekkende periode van het jaar. Ben je al
een beetje vermoeid na alle inspanningen? Dan is de
winterperiode ideaal om je even terug te trekken in
een heerlijke berghut. Maar vergeet ook niet om één of
meerdere van de charmante plaatsjes te bezoeken, want
hier is ook van alles te doen, ongeacht het jaargetijde.
Een tip: bezoek het BMW North America HQ, even
buiten Greenville.
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Op jacht naar de schat
We hebben het al zo links en rechts genoemd bij de diverse
paragrafen, maar nu willen we er toch wat uitgebreider bij
stilstaan. South Carolina staat bekend om zijn handnijverheid en
kunstschatten. Een rondrit door South Carolina voelt dan ook
net als een jacht naar de schat. In de moerassen van Lowcountry
is het weven van sweetgrass-manden een bijzondere kunstvorm, die
oorspronkelijk afkomstig is uit West-Afrika en van generatie op
generatie is overgedragen in de Gullah-cultuur. Daarmee is het een
van de oudste kunstvormen die afkomstig is uit Afrika. Edgefield is
het centrum van de pottenbakkers. Naar men zegt vind je hier de
beste pottenbakkersproducten uit de Nieuwe Wereld. Vergeet ook
niet om even langs te gaan bij het gehucht Barnwell, ten zuiden van
Edgefield. Bij de Little Red Barn Gallery zijn de fraaiste keramieken
voorwerpen te zien die zijn gemaakt door Liz Ringus. En tot slot nog
aandacht voor bijzondere schilderkunst in de Spring Gully Gallery
in het plaatsje Andrews. Hier showt voormalige huisschilder James
Squeakie Stone fraaie schilderijen over het leven op het platteland en
de boerderij.
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Festivals & Evenementen

We hebben even snel geteld en komen toch al tot een kleine tachtig evenementen en festivals die in
South Carolina jaarlijks worden georganiseerd. Kortom, er is elke week wel ergens binnen de staat iets
te vieren. Op de website van Travel South is hier een redelijk volledig overzicht van te vinden, maar
we pikken er alvast een paar uit. Het Hilton Head Island Seafood Festival is een familievriendelijk
evenement van één week, waarbij niet verrassend zeevruchten centraal staan. Tijdens het Festival
of Discovery in Greenwood wordt het beste van de blues en de barbecue gevierd. Muziek en lekker
eten gaan hier samen: wat wil je nog meer? Hou je meer van mooie bloemen? Dan moet je zeker het
Festival of Flowers in Greenwood in je agenda zetten. Voor de liefhebbers van uitvoerende kunsten
is het Joye in Aiken Festival een aanrader. Gedurende een volle week staat Aiken in het teken van de
uitvoerende kunsten. En tot slot misschien wel onze favoriet: het ballonenfestival in Anderson. Wat
ooit begon als Balloons Over Anderson is nu omgedoopt tot het Hot Air Affair. Nog steeds staan de
heteluchtballonnen centraal, maar nu is alles gekoppeld aan het kankerinstituut van Anderson. Het
goede doel en plezier gaan hier dus hand-in-hand.
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Chef Ambassadors
Er bestaan verschillende culinaire tradities in South Carolina, van de Gullahkeuken van Lowcountry met z’n klassieke gerechten uit het Zuiden zoals garnalen
en grits, tot de meer algemene keuken van Upstate tot Midlands. Waar moet je
beginnen? Laten we er maar gewoon eerlijk voor uit komen: wij weten het ook
niet. We hebben maar één paragraafje om de lekkerste gerechten van de staat te
beschrijven. Onmogelijk! Maar er is hulp: het South Carolina Chef Ambassador
Program helpt bezoekers om de signature dishes van de staat te zoeken. Elk jaar
worden er vier Chef Ambassadors gekozen vanuit de hele staat. In zowel hun
eigen restaurants als in vele restaurants die onderweg worden bezocht, maken ze
een selectie van de meest authentieke en lokale gerechten die men tegenkomt.
Daarmee leer je niet meteen de lekkerste gerechten kennen, maar óók waar je het
beste een vorkje kunt gaan prikken. Mmm…het water loopt ons al in de mond.
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State Parks
We zouden het bijna vergeten, maar South Carolina is gezegend met fraaie
State Parks. Van de Blue Ridge Mountains tot de Midlands en Lowcountry, er
ligt overal wel een park op je te wachten. We tellen er negen en pikken er een
paar uit. Bij het bergachtige gebied mag Devils Fork State Park niet ontbreken.
Hier liggen de Jocassee Gorges, volgens National Geographic een van de vijftig
World’s Last Great Places. Bij de Midlands is Redcliffe Plantation een must. Deze
katoenplantage is gebouwd in 1859 voor James Henry Hammond, congreslid,
gouverneur en senator, drie generaties van zijn nazaten, en talloze slaven die in
Redcliffe hebben gewerkt en gewoond. Het weelderige, prachtig gerestaureerde
Griekse heroplevingsplantagehuis is nu een huismuseum met originele meubels en
meer dan vierduizend voorwerpen. Boek een rondleiding door het landhuis, twee
slavenhutten en de magnifieke laan met magnoliabomen. En bij Lowcountry is
het Charles Towne Landing State Historic Site een aanrader. Dit historische park
bewaart de oorspronkelijke plaats van de eerste permanente Engelse nederzetting
in South Carolina en wordt gezien als de ‘geboorteplek’ van de staat. En hier ligt
ook de nieuwste loot aan de boom: St. Phillips Island, nabij Hilton Head Island.
Dit was het voormalige privé-eiland Ted Turner.
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Voor meer informatie over
South Carolina check
https://travelsouth.
visittheusa.com/state/
south-carolina.
Voor de andere staten van
Travel South kun je terecht
op:
www.TravelSouthUSA.com
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