
Carthage ligt in de schoot van Route 66. 
De ‘Moederweg’ kruist hier de US71, die van 
Louisiana naar Canada loopt. Voordat het stadje 
America’s Maple Leaf City ging heten, luisterde 
het naar de bijnaam Crossroads America. ‘Ontbijt 
op het kruispunt van Amerika’ was de slogan van 
wat nu het Boots Court Motel is. In het tijdperk 
van zesbaanssnelwegen en vliegtuigen ademt de 
plaats geschiedenis. Maar het verleden blaast op 
deze plek de toekomst nieuw leven in. Back to 
the Future is in Carthage meer dan een film. Het 
is een keuze.

Veldslag
Het vijftienduizend inwoners tellende stadje 

heeft tijdens haar bestaan de nodige ups en 
downs gekend. In 1861 waren de toen ongeveer 
vijfhonderd bewoners getuige van een van de 
eerste veldslagen in de Amerikaanse Burger-
oorlog. Noord en Zuid vochten hun strijd uit 
op het dorpsplein. Het centrum kwam niet 
ongeschonden uit !e Battle of Carthage. Gaan-
deweg de oorlog namen de verwoestingen toe. 
Er kwam een tweede battle en in 1864 staken 
Zuidelijke guerrilla’s het downtown in brand. 
Nadat de strijdbijl was begraven en het Ameri-
kaanse Wirtschaftswunder zich voltrok, richtte 

Carthage zich op. De trein arriveerde. Fabrieken 
openden. Lood en zink werd gedolven. Steen-
groeven gegraven. Nergens anders in de VS was 
de dichtheid aan miljonairs groter. Deze Gouden 
Eeuw kreeg een gezicht in de vorm van de uit 
Carthago’s marmer opgetrokken rechtbank en 
Victoriaanse huizen. Meer dan 550 gebouwen 
zijn opgenomen in de National Registry of His-
toric Places. Onder het bladerdak van America’s 
Maple Leaf City straalt het verleden.

Drive-in
Iets buiten de stad projecteert een iconisch 

stuk nationaal erfgoed haar historie op het 
scherm van de toekomst. !e 66 Drive-In is 
een in art deco opgetrokken relikwie uit een 
andere (baby)boomperiode van de VS: die na 
de Tweede Wereldoorlog. Amerikanen stapten 
vanaf het slagveld de auto in. De Mother Road 
kwam tot bloei. In haar schoot ontsproten 
motels, diners en drive-in theaters. Neon wees 
de weg van Chicago tot het eind van de pier 
van Santa Monica. Tussen 1941 en 1956 steeg 
het aantal drive-inbioscopen van 52 naar 4.500. 
In de schemer van een nazomeravond op 22 
september 1949, lichtte het scherm van de 
66-Drive In voor het eerst op. De show zou 

De urban legend dat de 

straten rond het Jasper County 

Courthouse de inspiratiebron 

voor het dorpsplein in Back to 

the Future vormden, surft al jaren 

over het internet. De legende zou 

best waar kunnen zijn. Wanneer 

je op Main Street in Carthage, 

Missouri staat kost het namelijk 

weinig moeite Marty en Doc 

in hun DeLorean terug naar de 

toekomst te zien reizen. 
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Back tot the Future in Carthage, Missouri

Red Oak II is Carthage’s openluchtmuseum 
voor Small Town America

In de schoot van de Mother Road
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tot 1985 doorgaan. Toen viel het doek. Maar 
dertien jaar later draaiden er weer auto’s het 
buiten de stad gelegen terrein op. Sindsdien 
begint hier elk jaar in april het ‘theaterseizoen’ 
dat loopt tot eind september.

Radio Ga Ga
Na de film kun je je hoofd te rusten leggen 

op een kussen van nostalgie. Het Boots Court 
Motel opende in 1939 de deuren aan Route 66. 
Eigenaar Arthur Boots maakte er het ‘motel van 
de toekomst’ van. Iedere kamer – behalve num-
mer dertien want die is er niet – had z’n eigen 
douche, verwarming, radio en air conditioning. 
In 2001 gingen de deuren dicht. Het pand werd 
verkocht en de nieuwe eigenaar stond klaar met 
de sloopkogel. Op het kruispunt van Amerika 
moest een CVS of soortgelijke ketenwinkel 
komen. Het plan viel gelukkig in duigen. Boots 
werd te koop gezet en het vervallen gebouw 
kwam in handen van de zusters Debye Harvey 
and Priscilla Bledsaw. Kamer voor kamer herstel-
den de twee zelfbenoemde Route 66-fanaten het 
icoon. Inmiddels zijn vijf van de dertien kamers 

in oude luister – met radio – hersteld en slaap je 
er voor 66 dollar per nacht onder een dak van 
verlangen.

DeLorean
Rijden over Route 66 is een vorm van 

tijdreizen. Opkomst en verval slaan als insecten 
tegen de voorruit. Kleuren vervagen. Hout ver-
rot. Steen brokkelt af. Waar het leven bruiste als 
een soda fontein, rest het sporadisch geflikker 
van neonlicht. Wie z’n auto stopt en de voorruit 
schoonmaakt, ziet dat hier en daar herinnerin-
gen niet vervagen. Ze worden afgestoft, geres-
taureerd, nieuw leven ingeblazen. Bijvoorbeeld 
in Carthage, Missouri. Hier kun je terug naar de 
toekomst. Met of zonder DeLorean.

‘Nergens anders in de VS was de 

dichtheid aan mil jonairs groter ’

Japer County Courthouse 

Foodtrucks omsingelen het centrum

Vintage Route 66

Het Boots Court Motel is met dank aan de gemeenschap opgestaan 
uit de dood 

De historische 66 Drive-in Theatre is sinds 1998 weer vol in bedrijf
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