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In een van de oudste staten van de
Verenigde Staten, Pennsylvania, loop
je hand in hand met geschiedenis door
uitgestrekte natuur. Het historische,
culturele en culinaire hart van de staat

De geboorteplaats van de USA

klopt in Philadelphia. De ziel huist in

Special Philadelphia
& The Countryside

de geboorteplaats van het Amerikaanse
leger – in Valley Forge, in Andy
Wyeths-schilderijen aan de muren van
het Brandywine River Museum of Art,
in de straten en rivieren rond het oude
Jim Thorpe in de Poconos.
TEKST

ROBERT DE KONING (WWW.JOURNEYLISM.NL)

FOTOGRAFIE

Philadelphia is uitstekend met de fiets te verkennen

Pocono Whitewater

Philadelphia: Rock(y)ing Philly
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Ondersteboven van Valley Forge

Schilderachtig Brandywine River Valley

Pocono Mountains: Wild, water, varen

ELLEN LINNENKAMP (WWW.JOURNEYLISM.NL)

AmericA’s Robert de Koning en Ellen
Linnenkamp trokken een week lang door de
Streets of Philadelphia, langs de Lehigh River in
de Poconos, over de fietspaden van Valley Forge
en voorbij de restaurants van Kenneth Square.
De combinatie van stad, dorp, bergen en platteland was net zo in balans als de kunstensembles
in de Barnes Foundation in Philadelphia. De
wedergeboorte van Main Street USA rond Philly,
waar farm-to-table-restaurants als paddenstoelen uit de grond schieten, was een smakelijke
ontdekking. Dobberend door de Lehigh River
Gorge in de Pocono Mountains draaiden landschap en rust de tijd terug. In de wieg van de VS
hoorden ze de echo’s van de revolutie en de burgeroorlog. Zagen ze hoe jonge Amerikanen van
Philadelphia een bruisende stad hebben gemaakt
en dorpen als King of Prussia, Kenneth Square
en Milford cultureel en culinair laten opbloeien.
Het is nog niet zo lang geleden dat Philadelphia
en omgeving voor veel bezoekers aan de oostkust
niet meer was dan een koffiepauze op weg van
Washington, D.C. naar New York City en vice
versa. Maar wie nu een koffiepauze plant in
Philly, Kenneth Square, Milford, Jim Thorpe
of King of Prussia, kan daar gerust een week de
tijd voor nemen. In deze exclusieve, 26 pagina’s
dikke special lees je hoe en waar je dit het beste
kunt doen.
AMERICAMAGAZINE.NL
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Een stad om van te houden

Rock(y)ing
Philly
Het is druk op de trappen van het Philadelphia Museum of Art. Ondanks de hitte rennen
mensen de 72 treden naar de ingang op. Boven worden ze opgevangen door de lens van een
smartphone of camera. Andere bezoekers zien het tafereel met verbazing aan. Waarschijnlijk
hebben zij het standbeeld aan de voet van de trappen niet gezien. Was het aan het oog
onttrokken door de rij – voor een selfie wachtende – fans.

Elfreth’s Alley, de oudste nog bewoonde straat in de Verenigde Staten
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L e v ende geschieden is

Sp o o k h u i s
Een paar kilometer verderop ligt het granieten karkas van een andere revolutie, een architectonische. De Eastern State Penitentiary is een
gevangenis met Harry Potter-achtige uitstraling.
Bij de opening in 1829 was de bajes het toppunt van innovatie. De stervormige plattegrond
stelde een minimaal aantal bewakers in staat

‘Onder deze gevangenen zat
gedurende zeven maanden
Al Capone’

een maximaal aantal gevangenen in de gaten te
houden. Een van deze gedetineerden droeg de
naam Al Capone. Met dank aan geld en connecties, maakte Al van zijn tijd achter de drie
meter dikke muren het (aller-)beste. Tapijten op
de vloer, schilderijen aan de muur en muziek
op de achtergrond. De cel waarin de maffia
baas zijn straf uitzat, is te bezichtigen tijdens
een (audio-)tour door Eastern State. Andere
hoogte- c.q. dieptepunten van de rondleiding
zijn de kunstinstallaties in verschillende cellen
en deathrow. Het ‘rijkshotel’ sloot in 1971 haar
deuren, raakte op z’n Amerikaans in verval en is
nu een beeldschoon bouwval. Natuurlijk spookt
het er, zeker in aanloop naar Halloween wanneer
Terror behind the Wall-Eastern State verandert in
Amerika’s grootste spookhuis.

A mste rd a ms g r a c h t e n h u i s
Eastern State Penitentiary lag vroeger
moederziel alleen in een weiland buiten Philadelphia. Maar steen voor steen rukte de stad op,
tot het cachot zelf gevangen zat tussen ontelbare
muren. Het weiland van toen is het centrum
van nu. Een centrum dat wordt doorsneden
door Philly’s eigen Champs-Élysées: de Benjamin

Philadelphia’s City Hall moest in 1901 ’s werelds hoogste gebouw worden maar werd al tijdens de bouw voorbijgestreefd door de Eiffel Toren
en het Washington Monument
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De fascinerende ensembles van Dr. Barnes bestaan uit meesterwerken, ijzerwaren en meubilair

De Dutch Eating Place is een populaire ontbijtplek in de Reading
Terminal Market

De Philly Cheese Steak staat op het ‘must eat menu’ tijdens een
bezoek aan Philadelphia

Ieder Stephen Starr-restaurant heeft z’n eigen sfeer en bij Parc
waan je je in een bistro in Parijs

Franklin Parkway. Aan deze boulevard liggen
toonaangevende Amerikaanse musea, zoals het
Philadelphia Museum of Art. Dit instituut met
de bijnaam The Pantheon on the Parkway is, naast
decor van een aantal Rocky-films, een tempel vol
kunstschatten. Momenteel wordt er gewerkt aan
een door Frank Gehry getekende, grotendeels
ondergrondse, uitbreiding om de uitpuilende
collectie nog beter te kunnen tentoonstellen.
Het museum is tijdens de verbouwing geopend,
behalve op maandag. Op woensdagavond en de
eerste zondag van de maand, mogen bezoekers zelf
de toegangsprijs bepalen. Vanaf nul dollar struin
je dan door de tot Japans theehuis, kathedraal en
Amsterdams grachtenhuis verbouwde zalen.

consumptieartikelen maar als instrument om
mensen te verheffen. Zelf was Barnes van straatarme komaf. Zijn rijkdom wilde hij met anderen
delen, net als zijn liefde voor kunst. De arbeiders
in zijn fabrieken besteedden dagelijks twee uur
werktijd aan boekbesprekingen en bestudering
van schilderijen. Studenten kregen van hem
een beurs en onbeperkt toegang tot de collectie
van de crazy American, zoals men hem in Parijs
noemde. De intenties van deze selfmade-man
en -kunstkenner waren nobel. Na zijn dood in
1951 werd zijn nalatenschap inzet van een van
de meest controversiële kunstroven in de Amerikaanse geschiedenis. De film die hier over werd
gemaakt, The Art of the Steal, is onvergetelijk net
als, ondanks de voorgeschiedenis, een bezoek aan
The Barnes Foundation.

een toekomst en de stad meer dan vierduizend
muurschilderingen. Deze ‘muurderijen’ zijn,
behalve op eigen gelegenheid, te bewonderen
met een gids van Mural Arts. Veel murals hebben
een maatschappijkritische boodschap. Verslaving,
gevangenisstraf, immigratie. De muren van Philly
vertellen inktzwarte verhalen van oogverblindende
schoonheid die ieder jaar in oktober tijdens de
Mural Month extra belicht worden.

De kunst van het stelen

Paul Lemke

De Founding Fathers, de onafhankelijkheidsverklaring, de grondwet, Liberty Bell.
Iedere straat in het hart van Philadelphia heeft
een eigen verhaal. Verhalen die ’s zomers worden
verteld door de vrijwilligers op de Story Telling
Benches. Verhalen die lopend door de stad met
een gids van Philly Walking Tours tot leven
komen. Dat geschiedenis leeft is af te leiden uit
de rijen voor de Liberty Bell en Independence
Hall. Maar ook elders ademt de stad historie.
Bijvoorbeeld in Amerika’s oudste, nog bewoonde
straat, Elfreth’s Alley, en in het fonkelnieuwe
Museum of the American Revolution.
In het op 19 april 2017 geopende museum
van de Amerikaanse revolutie, wordt de geboorte
van de natie multimediaal verteld. Er zijn reuze
iPads, de Battle of Brandywine wordt vier dimensionaal gestreden en de originele oorlogstent
van George Washington is het middelpunt van
een spectaculaire show. In het oog springende
details zijn de touch me-uitnodigingen bij historische objecten en de wassen beelden die, al dan

niet pratend, de onafhankelijkheidsstrijd een
gezicht geven. Of ze nou een soldaat uitbeelden
of een burger of een boer, allemaal hebben ze
hetzelfde gezicht. Behalve de Native Americanpoppen. Deze hebben een eigen karakter plus
een buitenproportionele rol in de tentoonstelling. De reden hiervoor is te lezen op de muur
in het atrium. De Oneida-tribe, tegenwoordig
casino-eigenaar, doneerde tien miljoen dollar
voor de bouw.

De ‘ontvoerde’ collectie van Dr. Barnes is ondergebracht in een nieuw gebouw aan
de Benjamin Franklin Parkway

Neal Santos

De trappen voor het Philadelphia Museum
of Art zijn, dankzij Sylvester Stallone, meer dan
de opgang naar een kunsttempel. Ze zijn een
metafoor. Voor de boksende underdog die zijn
weg omhoog vecht in de Rocky-films en voor de
stad Philadelphia zelf. De City of Brotherly Love,
de oude hoofdstad die dagelijks op moet boksen
tegen de vibe van New York en de grandeur van
DC. The Streets of Philadelphia. Bruce Springsteen
gaf ze een stem. Sylvester Stallone een gezicht. In
de Rocky-films zijn de door Springsteen bezongen
straten nog net zo beurs als het gelaat van boxer
Balboa. Maar leg de eerste Rocky uit 1976 naast
de laatste uit 2015 en zie een stad die, net als
Stallone zelf, onherkenbaar is veranderd.
Philadelphia, lange tijd in een neerwaartse
spiraal van verval en geweld, hangt niet langer
in de touwen. Millennnials staan in de rij voor
nieuwe appartementen. Restaurants schieten als
paddenstoelen uit de grond. Geschiedenis is er
springlevend.

Voetstappen van Rocky bij het Philadelphia Museum of Art

Barnes Foundation

Discover Philadelphia

Het Museum of the American Revolution is Philly’s nieuwste museale aanwinst

Ook aan de Benjamin Franklin Parkway
reflecteert een modern gebouw in spiegelglad
water dat haar zandstenen muren omhelst. De
naamgever van dit onderkomen van (onder
andere) de grootste Renoir-collectie ter wereld,
draait zich nog iedere dag om in zijn graf. Op
loopafstand van zijn aartsvijand, het Philadelphia
Museum of Art, in de stad wiens kunstelite hij
verafschuwde. Zó had Dokter Albert C. Barnes
het juist níet omschreven in het testament,
waarin hij de toekomst van zijn kunstcollectie
met een waarde van meer dan veertig miljard
euro vastlegde. Dokter Barnes, die zijn fortuin
vergaarde met een medicijn tegen ooginfecties,
zag zijn verzameling van Van Goghs, Renoirs,
Matisses, Picassos en andere post-impressionistische en vroegmoderne kunstwerken, niet als

Muurderijen
Barnes maakte met schilderijen, antieke
meubels, Afrikaanse kunst en ijzerbeslag ensembles die complete muren in zijn huis, en nu de
Barnes Foundation, besloegen. Iets soortgelijks,
maar dan anders, gebeurt tegenwoordig in de
straten van Philadelphia. Toen in de jaren tachtig
de verfspuitbuis in opkomst raakte, veranderden
de muren van Philly in een groot canvas. Binnen
korte tijd zat de stad vol tags, de graffiti-voorloper van de selfie. Om deze ontwikkeling het
hoofd te bieden, richtte burgemeester Wilson
Goode een anti-graffitinetwerk op. Doel was de
stad schoon te krijgen en jongeren een alternatief
te beiden voor het taggen. Mural Arts Philadelphia was geboren en het gaf kansarme kids

Philafoodia
Na het historisch en artistiek geweld en
voordat er gewinkeld gaat worden, is het tijd
voor eten en drinken. Binnen in een hippe
tent, ergens omringd door traditie of buiten
op een terras. Philadelphia is een luilekkerland voor smulpapen en happy hipsters die hun
hart ophalen aan de bar van de Double Knot,
voordat ze afdalen naar de secret izakaya in de
kelder. Hier kun je je te goed doen aan alles wat
Japans is. Naast Double Knot zit de Graffiti Bar
waar streetfood en cocktails worden geserveerd.
Vijfhonderd meter verderop zit Harp & Crown,
een restaurant met acht meter hoge plafonds en
een bar en bowlingbaan in het souterrain. Deze
eet- en drinkgelegenheden zijn allemaal in het
gebied begrensd door Market, 21st, South en
Broad Street te vinden. Net zoals een overblijfsel uit de dagen van de Drooglegging, Franklin
Speakeasy, de Vesper Club, het New York uit de
jaren twintig genaamd Butcher & Singer, het
dakterras van de Tiki Philly Bar en Gran Caffe
L’Aquila, de winkel van ‘wereldkampioen-ijs’,
Stefano Biasini.
AMERICAMAGAZINE.NL
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DE GEBOORTEPLAATS VAN AMERIKA

Wie nog steeds trek heeft, kan voor een Philly
Steak terecht bij de zeventig jaar oude Campo’s
Deli of voor een andere klassieker, de pretzel,
binnenlopen bij de Reading Terminal Market.
In de in 1892 geopende stationshal is de oudste
boerenmarkt van het land gevestigd. Zo’n tachtig
marktlui verkopen alles van verse vis tot gedroogd
vlees. Er zijn tientallen eettentjes en ‘kraampjes’
waar bewoners hun ontbijt, lunch en avondeten
bij elkaar kopen of opeten. Een van de populairste
‘kramen’ is de Dutch Eating Place waar de blauwe
bessentaart, eieren en (Amerikaanse) pannen
koeken niet aan te slepen zijn. Vlakbij de Reading
Terminal Market zit High Street on Market,
dat mede dankzij de eigen bakkerij erg populair

is onder buurtbewoners. Nog populairder, en
een kilometertje lopen richting Independence
Hall, is het dependance van Talula’s Table in het
dorpje Kenneth Square: Talula’s Garden. Zonder
reservering kun je aan Talula voorbij lopen en
als alternatief je vegetarische smaakpapillen laten
kietelen door de chef van Charlie was a Sinner.

Ondanks dat Philadelphia een echte wandelstad is, bestaat de kans dat de verleidingen op
eet- en drinkgebied zich naar extra kilo’s vertalen.
Gelukkig is een nieuwe broek of shirt nooit ver
weg. Alle prijssegmenten zijn binnen een straal
van een kilometer van het stadhuis vertegenwoordigd. Historisch winkelen en genieten van

de licht- en orgel-kerstshow kan in het oude
Wanamaker-gebouw bij Macy’s. Luxe merken
zitten gezellig bij elkaar op Rittenhouse Row naast
het gelijknamige plein en stadsparkje. Northern
Liberties en East Passyunk (Avenue) zijn opkomende buurten met boetiekjes die zijn uitgestrooid tussen cafés en restaurants. Liberty Place
is een winkelcentrum op een steenworp afstand
van City Hall aan de voet van het One Liberty
Observation Deck. Dit is Philly’s hoogste gebouw,
inclusief 360 graden uitzicht over de stad. Met de
straten van Philadelphia aan je voeten, is het een
hemelse plek om stil te staan bij alles wat de geboorteplaats van de VS te bieden heeft. Wie liever
zittend stilstaat, kan ook een 150 meter hoge tafel
met uitzicht reserveren bij de buren van R2L.

De mural teller staat inmiddels op meer dan vierduizend stuks,
waaronder deze met Johannes Paulus II

Dé tent van George Washington is de ster van het nieuwe Museum
of the American Revolution

Shopadelphia

De bakermat van Amerika
De stad heeft meer historische bezienswaardigheden dan elke andere stad in
Museum of the American Revolution

Amerika, bovendien kan je er dineren uit verschillende wereldkeukens, tax-free
shoppen en zijn er attracties voor alle leeftijden. Redenen genoeg om een
bezoek aan Philadelphia tot een onvergetelijke ervaring te maken!
Benjamin Franklin lijkt er niet van onder de indruk, maar indrukwekkend is het zeker, het 360 graden uitzicht vanaf de One Liberty
Observation Deck

discoverPHL.nl
BOSTON

6.25 hours

NEW YORK CITY
1.5 hours

PHILADELPHIA
WASHINGTON, D.C.
2 hours

P R A K T I S C H E I N F O R M AT I E P H I L A D E L P H I A , P E N N S Y LVANIA
Ligging en bereikbaarheid
Philadelphia ligt zo centraal ten opzichte van de
toeristenmagneten van de oostkust, New York
City en Washington, D.C., dat veel mensen er
aan voorbij rijden. Het onder Nederlanders en
Belgen die naar The Big Apple vliegen populaire
Newark Liberty International Airport is slechts
één uur treinen (www.amtrak.com). Bijna even
lang als dat je erover doet om in Manhattan te
komen. La Guardia en JFK liggen op twee uur
rijden, Washington, D.C. op minder dan drie.
Vanaf BWI, het vliegveld van Baltimore, ben
je in twee uur met Amtrak in het centrum van
Philly. En, je zou het bijna vergeten, de stad
heeft zelf ook een internationaal vliegveld: PHL.
Philadelphia is een echte wandelstad waar je al
struinend terrassen, boetiekjes, ontelbare restaurants, musea en de geschiedenis van de Verenigde
Staten aan je voorbij ziet trekken. Vooral stoppen
op weg van New York naar Washinton, D.C., de
stad in een dag of drie leren kennen en verliefd
worden op die Streets of Philadelphia.

Accommodaties
Het Loews Philadelphia (www.loewshotels.
com/philadelphia-hotel) waar AmericA sliep is
een hotel met historie. Gebouwd als bank in
de jaren dertig van de vorige eeuw, was het een
van de eerste wolkenkrabbers in de VS met een
stalen geraamte. De lichtreclame op het dak was
een baken in de stad, iets wat nog nooit was
vertoond. Marmer en Cartier-klokken op iedere
verdieping, ook nu nog deel van het interieur, gaven de Philadelphia Savings Fund Society (PSFS)
een look die tijdens de crisisjaren moest uitstralen
dat je geld hier veilig was. De 33ste verdieping
was gereserveerd voor de directie. Nadat de
bank in 1990 sloot en verbouwd werd tot het
huidige Loews, moesten de toiletten hier worden
aangepast. Er was namelijk geen damestoilet. De
architectuur van het gebouw werkt ook vandaag
de dag nog als een magneet op architectuurliefhebbers en studenten. Behalve je hart ophalen
aan de geschiedenis van het hoogste hotel van
Philly, kun je er ook slapen, whisky’s drinken in
de Bank & Bourbon Bar en eten. Vraag bij het
boeken naar de kamer op de hoogst mogelijke

verdieping, sla bij de oude kluisdeur linksaf en
suis met de 85 jaar oude lift de skyline in.
Meer informatie
www.discoverphl.com: website van de plaatselijke VVV met zwaartepunt zakelijke reizen
www.visitphilly.com: website van nog een plaatselijke VVV met zwaartepunt toeristen
www.phillytourhub.com: Philly Walking Tours
www.amrevmuseum.org: Museum of the
American Revolution
www.easternstate.org: Eastern State Penitentiary
www.philamuseum.org:
Philadelphia Museum of Art
www.barnesfoundation.org:
The Barnes Foundation
www.muralarts.org: Mural Arts
www.doubleknotphilly.com: Double Knot
www.camposdeli.com: Campo’s Deli
www.readingterminalmarket.org: Reading
Terminal Market
www.charliewasasinner.com: Charlie was a Sinner
www.phillyfromthetop.com: One Liberty
Observation Deck
AMERICAMAGAZINE.NL
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Met de fiets, de trein en door de lucht

Wie over de I-76 van Philadelphia naar het noordwesten rijdt, komt een

Ondersteboven
van Valley Forge

bijzonder verkeersbord tegen. King of Prussia staat er geschreven in de
kenmerkende witte letters tegen de groene achtergrond. Vanuit Philly is
het een half uur immer gerade aus naar dit Amerikaanse stadje met Duitse
naam. Het is de toegangspoort naar de geboorteplaats van het leger van
de Verenigde Staten. En je kunt er winkelen tot je een ons weegt om
vervolgens te zweven als een veertje door de lucht.

Zat Isaac Newton er dan toch naast met zijn zwaartekrachtwet?
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Vliegen als een vogel in een orkaan

In de tijd dat het nog een dag te paard was
naar het minder dan dertig kilometer verder
op gelegen Philadelphia, opende de familie
Rees een herberg. Pioniers op weg naar Ohio
droomden er hun American Dream en George
Washington over de overwinning op de Britten.
De pleisterplaats droeg de naam Berry’s Tavern,
maar werd tijdens de Amerikaanse Revolutie
omgedoopt tot King of Prussia. Volgens de ene
historicus was de naamswijziging een marketingstunt. Men hoefde tenslotte niet meer
‘Welke?’ te vragen wanneer iemand het over
The White Lion of The Unicorn had. Volgens
andere historici was het een eerbetoon aan de
Pruisen die meevochten in het Amerikaanse
revolutionaire leger. Hoe dan ook, 231 jaar
later is King of Prussia de naam van de grootste
Mall van de VS, alsmede van de woonplaats
van zo’n twintigduizend Amerikanen.

De grootste Mall van de VS telt meer dan vierhonderd winkels

Een l e g e r g e b o re n
Behalve winkelparadijs en stad met een onvergetelijke naam, is King of Prussia ook de toegangspoort tot de geboorteplaats van het Amerikaanse
leger. In wat nu Valley Forge National Historical
Park heet, marcheerde op 19 december 1777
George Washingtons continentale leger binnen.
De twaalfduizend soldaten werden vergezeld door
vierhonderd vrouwen en kinderen. Binnen korte
tijd bouwden ze vijftienhonderd blokhutten en
meer dan drie kilometer fortificaties. Geen boom
was veilig voor de bijl. Zes maanden zou het
Amerikaanse leger, dat net hoofdstad Philadelphia
aan de Engelsen had verloren, hier blijven. Het
was misschien wel de meest hevige strijd dat het
jonge leger gedurende de achtjarige revolutionaire
oorlog zou voeren. Maar aan het eind van het
verblijf in Valley Forge was een leger geboren. 
E pluribus unum. Out of many one.

‘Plots tolt het gewichtloze
overgewicht door de lucht’

G e o l i e d e g e ve ch t s m a c h i n e
Voor Valley Forge bestond het Amerikaanse
leger uit losse onderdelen, ieder getraind in andere
gevechtstechnieken en commando’s. De ontboste
legerplaats bood, in combinatie met tijd en geld
van het Congres, de ultieme gelegenheid van
velen één te maken. De sleutel tot succes was niet
tijd of geld, maar de komst van ene Friedrich
Wilhelm Von Steuben. Deze Baron uit Pruissen
was door Benjamin Franklin ingehuurd om van
het zooitje van Washington een geoliede gevechtsmachine te maken. Von Steuben bracht structuur
aan. Hij introduceerde duidelijke commandolijnen en tactieken. Eindeloos werd er getraind met
het complete leger tegelijk. Von Steuben smeedde
uit dertien staten één nationale krijgsmacht.

Tussen de heuvels waar tweeduizend soldaten
de winter niet overleefden, kun je nu heerlijk
fietsen over glooiende paden. Valley Forge National Historical Park telt bijna vijftig kilometer
aan fiets- en wandelpaden en is vanzelfsprekend
ook per auto te doorkruisen. Naast een anderhalf
durende trolleytocht met uitleg, kun je de geschiedenis van het park ook leren kennen door er op
uit te trekken met een ranger of te interacteren
met living history van vlees en bloed. In en om
de heropgebouwde blokhutten scharrelt tussen
Memorial Day en Thanksgiving over het algemeen een in antiek uniform gestoken parkwacht,
die, afhankelijk van zijn acteertalent, bezoekers
mee terugneemt in de tijd. Voor 25 dollar huur
je naast het Visitor Center voor de hele dag een
tweewieler. Breng picknickspullen mee en je bent
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’s Zomers kan het heet zijn in Valley Forge en omgeving

Alleen een Amerikaan kan zo goed in zijn rol opgaan, dat hij de
luisteraar mee terugneemt in de tijd

verzekerd van een mini-fietsvakantie te midden
van historische natuur en onder het toeziende oog
van een bronzen Von Steuben.

Langzaam zweeft ze richting de doorzichtige
wand. De gehelmde mensen aan de andere kant
van het glas staren haar met grote ogen aan.
Angst weerspiegelt in pupillen. Plots tolt het gewichtloze overgewicht door de lucht. Een soepel
bewegende man, wiens jumpsuit wel als gegoten
zit, krijgt de rond haar as draaiende vrouw weer
in het gareel. Na een aantal adembenemende
capriolen, verdwijnen de twee als vogels aan de
horizon. Even lijkt de glazen kooi leeg te zijn,
maar dan storten man en vrouw als duveltjes
uit een doosje ter aarde. Ogen sluiten, oren
wachten op een klap gevolgd door stilte. Maar
plots klinkt er oorverdovend lawaai. High fivend
stapt de even rood als haar pak aangelopen dame
uit de gekooide tornado. De zwaartekracht kust
haar wangen, alles hangt weer op haar plaats. De
instructeur wenkt naar de wachtende groep parachutisten zonder valscherm. Wie volgt? Nou,

een constante stroom Amerikanen! Van klein
tot groot maken zij hun droom waar. Vliegen
zonder vleugels, vallen zonder parachute. Dit
wonder is te danken aan het briljante idee een
windtunnel negentig graden te draaien. Voor
ongeveer 150 dollar voor twee personen inclusief
kleding, video en diploma ben je twee maal twee
minuten gewichtloos. Van buiten de twintig
meter hoge glazen buis ziet het er allemaal vreedzaam uit. Maar wie wel eens parachute springt of
bij twaalf Beaufort aan zee staat, kent de kracht
van wind. Driehonderd pond (136 kilo) kan er
volgens iFly de lucht in. Met de zwaartekracht
valt niet eindeloos te spotten.

Wi n k e l w a l h a l l a

Glooiende paden

Ook in het plaatsje Ambler ontwaakt Main Street USA uit een decennialange slaap

Gids Graham in Valley Forge blijkt meerdere kanten te hebben

Aan het eind van een dag geschiedenis is
het tijd voor de toekomst. Verrassend genoeg
is deze weer te vinden in de hoofdstraten van
kleine dorpen zoals Ambler, Pottstown en
Conshohocken. Een paar jaar terug zag het er
nog naar uit dat Main Street USA was verworden tot een decorstuk in Disneyland. Maar
rond Philadelphia is een revival aan de gang van
oudere dorpskernen. Farm-to-table-restaurants,
microbrouwerijen en millennials blazen nieuw
leven in wat op sterven lag. De stripmall is dood,
lang leve Main Street USA. Zelfs de uitbater van
het grootste winkelcentrum van de VS, de King
of Prussia Mall, is ingesprongen op de trend en
opende vorig jaar op een steenworp afstand van
de mega-mall het dorpsachtige King of Prussia
Town Center. Tegelijkertijd werd er flink in het
reusachtige winkelwalhalla aan de andere kant
van North Gulph Road geïnvesteerd. Onder één
dak huizen 450 winkels, waaronder Abercrombie & Fitch, Forever 21 en Primark, maar ook
Hermes, Louis Vuitton en Tiffany & Co. en
de meest opvallende winkels Uncanny! comics
& more en hot sauce store Pepper Palace. Voor
liefhebbers van winkelen is er nog meer goed
nieuws: kleding en schoenen gaan in Pennsylvania belastingvrij over de toonbank.

Off the beaten rails
Wandelen, fietsen, winkelen, vliegen, eten,
drinken, ziplijnen, suppen, golfen en ballonvaren. De lijst aan activiteiten in en om Valley

Spotten met de zwaartekracht
Het ultieme tegengif voor een dag winkelen zit op loopafstand van de King of Prussia
Mall en naast cocktailbar Bahama Breeze. Het
heet iFly en wie hier een plek reserveert heeft
kans om bij binnenkomst de volgende scène te
zien: een in een iets te strak pak gehesen dame
hangt een meter boven de grond. Haar gezicht
resoneert in een in plexiglas gevangen orkaan.
Normandy Farm heeft iets weg van een Scandinavische hoeve
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‘Ooit heilige grond van First
Nations, toen leefgebied van
patriotten en pioniers en nu

BEST SHOPPING IN THE U.S.

bewoond door adelaars’

KING OF PRUSSIA MALL 450+ STORES
TAX-FREE SHOPPING ON CLOTHING AND SHOES

Valley Forge, de geboorteplaats van het Amerikaanse leger

54

GOLF COURSES

SOARING

ADVENTURE

Forge is eindeloos. Om de keuzestress nog wat
verder op te voeren, is er ook nog de mogelijkheid om The Secret Valley te verkennen per
trein. Ooit heilige grond van First Nations,
toen leefgebied van patriotten en pioniers en
nu bewoond door adelaars. Omdat het verleden
in dit deel van Amerika nooit ver weg is, kun

je, op drie kwartier rijden van King of Prussia,
in Boyertown op de Colebrookdale Railroad
stappen. De zogenaamde ijzerlijn werd tussen
1865 en 1869 aangelegd door soldaten uit de
Amerikaanse Burgeroorlog en was een levensader
voor de (kolen- en ijzer-)industrie. Tegenwoordig tuft de trein door (weer) ongerepte natuur.

Vijftienhonderd van deze blokhutten bouwde men in Valley Forge
tijdens de overwintering van 1777-‘78

De Colebrookdale Railroad boemelt door het prachtige landschap
van Montgomery County

Valley Forge Tourism and Convention Board

RICH HISTORY

Valley Forge Tourism and Convention Board

VALLEYFORGE.ORG

Je kunt aan boord wijn en kaas proeven, er zijn
speciale paas-, herfst-, Halloween- en kerstritten inclusief skeletten en Santa. En, wanneer de
lente The Secret Valley weer tot leven wekt, kun
je vanuit de trein (duurzame) modderballen met
wilde bloemenzaad naar buiten gooien vanuit de
Mudball Express. Only in America….

Met Kerstmis pakt men uit op de Colebrookdale Railroad

P R A K T I S C H E I N F O R M AT I E VA L L E Y F O R G E , P E N N S Y LVANIA
Ligging en bereikbaarheid
Er zijn maar liefst achttien Montgomery Counties in de VS. Zodoende heeft het verkeersbureau van het in Pennsylvania gelegen Montco
ervoor gekozen het gebied te promoten onder
de naam Valley Forge. De dag die het vroeger
kostte om van Philadelphia naar het in Valley
Forge gelegen King of Prussia te reizen, is tegenwoordig teruggebracht tot minder dan een uur.

COUNTRYSIDEPHL.COM

Accommodaties
AmericA sliep op de onherkenbaar oude
Normandy Farm (www.normandyfarm.com).
Deze uit 1730 stammende boerderij is in de

loop der eeuwen omgebouwd tot state-of-theart-hotel en -conferentieoord. De bar en lounge
zijn ondergebracht in de, volgens de folder,
oudste silo van de VS, er is een zeer smakelijk
farm-to-table-restaurant genaamd The Farmer’s Daughter, een binnenbad en terras met
vuurplaats. Golfers kunnen hun par ophalen
op de achttien holes baan in de achtertuin.
Wanneer de zon onder gaat, doen duizenden
lichtjes denken aan de skyline van Philadelphia.
Zomers worden traditioneel afgetrapt in de tuin
met het jaarlijkse Crabfest. De historische hoeve
is ook een populaire trouwlocatie. Dit kan tot
hilarische taferelen leiden met dronken, in te

strakke jurkjes gesnoerde (schoon-)moeders aan
de bar die ‘s ochtends in het gezelschap van een
kater in huispak aan het inbegrepen ontbijtbuffet
voorbij schuifelen.
Meer informatie
www.valleyforge.org:
alles en meer om je reis voor te bereiden
www.nps.gov/vafo/index.htm: Valley Forge
National Historic Park
www.iflyworld.com/king-of-prussia: iFly
www.colebrookdalerailroad.com:
Colebrookdale Railroad
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Van ’s werelds paddenstoelenhoofdstad
tot culinaire schatkamer

Schilderachtig
Brandywine Valley
In de schoot van de glooiende heuvels van Zuidoost-Pennsylvania kronkelt de Brandywine River. Eeuwen
geleden werden haar oevers bevolkt door Algonquin-indianen. Maar de geschiedenis verslond hen en spuwde
Zweden, Finnen en Nederlanders uit. Zij trokken stroomopwaarts om op hun beurt door de Engelsen te
worden verzwolgen. De Brandywine River meanderde onverstoord verder door de tijd.

Leigh Vogel

Tussen Maple Street en Apple Alley vind je State Street, Kennett Square’s Main Street USA
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In 1777 spoelde de Brandywine River de
nederlaag van de gepijnigde lichamen van het
leger van George Washington weg. Hun bloed,
zweet en tranen stroomden mee naar Delaware.
Jaren later streek de familie Du Pont neer aan de
weer vreedzame oevers van de rivier. Ze bouwden
er fabrieken en verdienden met buskruit de
eerste dollar van een eindeloos fortuin. Net als
hun voorgangers lieten zij hun sporen na in de
historische Brandywine Valley, de kraamkamer
van de Verenigde Staten. De ziel van dit deel van
Pennsylvania huist anno 2017 in een eeuwenoude watermolen in Chadds Ford. De muren
zijn behangen met tientallen schilderijen van
Andrew Wyeth. Deze zoon van de illustrator
van R.L. Stevensons Schateiland, is de bekendste
landschapsschilder van Amerika. De bij ons nog
vrij onbekende meester raakt met zijn penseel

de harten van ontelbare van zijn landgenoten.
Terwijl buiten toeristen joelend in tubes de rivier
afdalen, staan binnen groepen Amerikanen in
stilte Wyeths-werk, en dat van zijn vader en
zoon, te bewonderen. Wat zal er nog over zijn
van het landschap dat Wyeth gedurende zijn
91 jaar lange leven zag? Buiten de poort van
het Brandywine River Museum of Art ligt het
antwoord geduldig te wachten.

Verk l e e d p a rti j e n e n
kruitd a mp e n
Wie de Brandywine bezoekt, kan bijna niet
om de grootste veldslag uit de Amerikaanse
revolutionaire oorlog heen. Vergeleken met het
geweld waarmee het wapengekletter tussen het
zooitje ongeregeld van George Washington en
de gedisciplineerde Britse en Hessische troepen

Nomadic Pies is een van de smakelijke krenten in Kennett Squares foodie-pap
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winter 2017

P a d d e n sto e l e nh o o f d s t a d
Durfallen die de fietspaden inruilen voor
de openbare weg, zijn binnen het uur van het
slagveld via East Hillendale en Rosedale Road in
Kenneth Square. Dit kleine dorp met levendige
hoofdstraat is de zelfbenoemde paddenstoelen
hoofdstad van de wereld. Zo’n zeventig procent
van de Amerikaanse champignons komt hier
vandaan. Vanzelfsprekend wordt dit jaarlijks
gevierd met een meerdaags paddenstoelen
festival in september en tijdens oud en nieuw.
Terwijl op Times Square in New York een nieuw
jaar wordt ingeluid met de ball drop, zakt in
Kenneth Square een paar honderd kilo wegende in ledverlichting uitgedoste champignon,

In Portabello’s op Kennett Square kookt chef Brett de zwammen van de hemel

onder luid gejuich, het volgend jaar in. Het
epicentrum van de paddenstoelenhoofdstad
is Kennett Square’s Main Street USA, die hier
State Street heet. De hoofdstraat is de afgelopen
jaren uitgegroeid tot een paradijs voor foodies.
De trend werd tien jaar geleden ingezet door
Aimee Olexy en haar toenmalige echtgenoot
Brian Sikora. Het duo verruilde de stad voor het
dorp en opende op 102 West State Street Talula’s
Table. Er wordt gekookt met lokale producten
die worden geserveerd aan de gelukkigen aan de
lange tafel in wat overdag een delicatessenzaak is.
The toughest reservation in the US wordt Talula’s
Table tegenwoordig genoemd. Je kunt ‘s ochtend
om zeven uur bellen en de hele tafel van twaalf
personen reserveren voor exact een jaar later. Via
Instagram wordt soms bekend gemaakt dat er
dezelfde avond of een week later een paar plekjes
vrij zijn gekomen. Wie in de buurt is en van eten
houdt checkt even z’n smartphone.

Culinaire schatkamer
Aimee Olexy’s Talula’s Table heeft de rode
loper uitgerold voor tal van andere kwaliteits
restaurants in Kennett Square. Een daarvan zit
op nummer 115. Na decennia aan de oost- en de
westkust te hebben gekookt en leiding te hebben
gegeven aan keukens met een paar honderd man
personeel, zochten chef Brett Hulbert en zijn
levenspartner Sandra Morris een plek voor zichzelf. “Het was liefde op het eerste gezicht”, vertelt Brett, terwijl hij een bord met portobello fries
op tafel zet, over de keuze voor Kennett Square.
Zijn restaurant dat in 2011 haar deuren opende
is een BYOB: Bring Your Own Bottle. Met dank
aan de strenge regels wat betreft alcohol, kost
een vergunning voor het schenken van wijn bij
een van Portobello’s specialiteiten, kreeftravioli,
maar liefst 410.000 dollar. Je eigen fles(sen)

Longwood Gardens

Longwood Gardens

Na een negentig miljoen dollar kostende renovatie zijn de Longwood Garden-fonteinen weer ready to roll

in het Museum of the American Revolution in
Philadelphia wordt vertoond, is het stil in het
Brandywine Battlefield Park. Behalve wanneer
de larpers (live action role players), oprukken.
Deze geschiedenisliefhebbers met hang naar
verkleedpartijen en kruitdampen, spelen eens in
de zoveel tijd de clash tussen de vijftienduizend
man sterke legers na. De dood en het verderf
die hier op 11 september 1777 huisden, staan in
scherp contrast met hoe de Brandywine Valley er
240 jaar later bij ligt. Met dank aan het werk van
de in 1967 opgerichte Brandywine Conservancy,
een soort Natuurmonumenten, is een groot deel
van het landschap gered uit de alles vermalende kaken van het Amerikaanse kapitalisme.
In plaats van roestende karkassen van verlaten
fabrieken die je elders in Pennsylvania tegenkomt,
is het landschap dat je ziet bijna identiek aan
wat Andrew Wyeth schilderde. Dat de metropool Philadelphia een half uur verderop ligt, is
moeilijk voor te stellen wanneer je met krekelen cicade-‘muziek’ op de achtergrond langs de
Brandywine River loopt of fietst.

Maar liefst 1719 fonteinen tellen de Longwood Gardens

meenemen is volledig ingeburgerd in Pennsylvania. Met de grootste wijngaard van de staat, de
Chaddsford Winery, om de hoek is het een flesje
van een cent het nuttige met het aangename te
combineren. Verder op State Street (nummer 231)
glinstert nog een briljant in de culinaire schatkamer van Kennett Square: ijssalon La Michoacana.
Tijdens het Mushroom Festival sta je hier in een
lange rij voor een bolletje paddenstoelenijs. Andere
door Mexico geïnspireerde specialiteiten zijn ijs van
mais en van avocado, naar smaak besprenkelt met
chilivlokken. De kleine zaak werd vorig jaar groot
nieuws toen oud-vicepresident en ijsfanaat Joe
Biden na het eten van crabcakes bij La Verona op
nummer 114 met zijn dochter wat huisgemaakte
bolletjes kwam likken. Likkebaardend kijkt Joe
tegenwoordig de klanten aan vanaf een foto achter
de toonbank.

De collectie van het Brandywine River Museum of Art omvat tientallen werken van drie generaties Wyeths

‘Tijdens het Mushroom Festival
sta je hier in een lange rij voor
een bolletje paddenstoelenijs’

Ander universum
Van het door de eigenaar van de duurzame
boetiekwinkel State & Union als microkosmos
van Amerika omgeschreven Kenneth Square, is
het tien minuten rijden naar een ander universum:
Longwood Gardens. In de eeuwen nadat de
Lenape-tribe hier werd verdreven, groeide hun
leefgebied onder handen van de familie Peirce
uit tot een kwekerij van bijzondere bomen.

Verkozen tot de Mid-Atlantics meest romantische B&B: The Fairville Inn
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landmarks like Longwood Gardens. All conveniently
located in the beautiful Countryside of Philadelphia.

BrandywineValley.com

Longwood Gardens

quaint village Main Streets and world-renown cultural

Brandywine Valley

A mix of relaxing landscapes and exciting adventures,

Albee Larry

Brandywine Valley

Brandywine Valley

Totally Your Scene

In New York hebben ze met oud en nieuw een bal, in de
paddenstoelenhoofdstad...

Natuurlijk is er ook een paddomuseum in de paddenstoelenhoofdstad
Boven: Rond Labor Day is het in Kennett Square tijd voor het
jaarlijkse Mushroom Festival

Generaties lang bleef het landgoed familiebezit.
Maar begin negentiende eeuw verloren de nazaten
van George Peirce hun interesse in hun stamboom. Vlak voordat houthakkers de bijl aan de
wortels van het erfgoed zouden zetten, verscheen
ene Pierre S. du Pont ten tonele. Deze telg uit
de schatrijke ondernemersfamilie was in eerste
instantie geïnteresseerd in het redden van de bijzondere bomen. Maar Pierre bleek niet bestand
tegen de aantrekkingskracht van de natuur. Tientallen jaren (en miljoenen dollars) investeerde hij
in de metamorfose van een beauty van een bos
in een beast van een tuin. Tegenwoordig zijn de
Longwood Gardens een van de drukst bezochte
attracties van Pennsylvania. Meer dan 1,2 miljoen bezoekers struinen er ieder jaar door de
veertig verschillende (binnen-)tuinen. Pièce de
résistance zijn de fonteinen. Op het 425 hectare
grote terrein spuit op 1.719 plekken water tot
vijftig meter hoog de lucht in. Het voor negentig

miljoen dollar gerenoveerde en in juli 2017 heropende pronkstuk is de Main Fountain Garden.
’s Zomers verzamelen zesduizend mensen zich
hier om de Fountains & Fireworks Show bij te
wonen. De eerste Amerikanen staan dan om vier
uur in de rij om vijf uur later het beste plekje
te hebben voor het muziek-, licht-, water- en
vuurspektakel. Gedurende de zomer worden er
zes shows gegeven die altijd uitverkocht zijn en
dus om enig (online) vooruitplannen vragen.

O o r l o g e n Vr e d e
Lange tijd was de Brandywine Valley
gebrandmerkt door oorlog. Er werden wapens
gesmeed, buskruit gemaakt, veldslagen geleverd tussen Britten en Amerikanen en tussen
Noord en Zuid. Nadat de kruitdampen waren
weggetrokken, klonk in de verte het geklop en
gehamer van de oprukkende zware industrie.
Maar vooruitziende blikken zagen de toe-

Een van de 1.719 fonteinen in Longwood Gardens
Boven: Dankzij een met buskruit vergaard fortuin maakte Pierre du
Pont van Longwood Gardens een paradijs

‘Er werden wapens gesmeed,
buskruit gemaakt, veldslagen
geleverd tussen Britten en
Amerikanen en tussen Noord en
Zuid’

komstige schoonheid van dit historische stuk
Amerika. Zij zagen de unieke combinatie van
cultuur en natuur en bewaarden het voor hun
nageslacht. Tweehonderdenveertig jaar nadat de
laatste revolutionair hier ter aarde stortte, ligt
de Brandywine Valley erbij zoals Andrew Wyeth
haar tijdens zijn bijna een eeuw omspannende
leven zag en op doek vereeuwigde: vruchtbaar en
vreedzaam.

P R A K T I S C H E I N F O R M AT I E B R A N D Y W I N E VA L L E Y, P E N NSYLVANIA
Ligging en bereikbaarheid
De Brandywine Valley ligt op een steenworp
afstand van Philadelphia. Binnen drie kwartier
wissel je Philly’s pretzels in voor Kennett Square’s
paddenstoelen. Openbaar vervoer is helaas geen
optie dus huur een auto of stap in een Uber.

CountrysidePHL.com

Accommodaties
De hond Ozzy is een van de hartverwarmende
gastheren van de Fairville Inn, de herberg waar
AmericA sliep als een roos in Longwood Gardens.
Innkeepers Laura en Rick zijn de trotste
eigenaren van deze historische pleisterplaats.

Behalve eigenaar, zijn Laura en Rick ook de verpersoonlijking van de Amerikaanse gastvrijheid.
De Inn heeft smaakvolle, romantisch-antieke
kamers die in verschillende gebouwen op het aan
een rivier grenzende landgoed staan. ’s Ochtends
is er een uitgebreid ontbijt in het bijna tweehonderd jaar oude hoofdgebouw. ’s Middags trakteren
Rick en Laura gasten op kaas, huisgemaakte muffins en broodjes tijdens de afternoon tea.
Meer informatie
www.brandywinevalley.com:
Brandywine Valley In(n)s & Outs

www.brandywinebattlefield.org:
Brandywine Battlefield Park
www.historickennethsquare.com:
Kenneth Square
www.thegablesatchaddsford.com:
Europees eten met een Amerikaanse twist
vlakbij Longwood Gardens
www.visitpa.com/scenic-byways/lists:
Scenic Byways
https://longwoodgardens.org:
Longwood Gardens
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Op avontuur in de
Pocono Mountains

Wild, water, varen
Afgelopen nacht zijn de hemelsluizen open gezet. Bijna dertien centimeter regen is er op de Pocono Mountains
neergedaald. Al dat water rolt nu van de bergen af de Lehigh River in. Een blauw rubberbootje slingert langs
rotsen en afgebroken takken. Schuimende koppen kijken over de rand van de boot. Peddels doorklieven het
water. Zweet glinstert in de ochtendzon. Plots is er stilte. Bomen maken een buiging aan de oevers. De Pocono
Mountains schitteren, weerspiegeld in de nu zorgeloos stromende rivier. De boot kabbelt richting het historische
Pocono Whitewater

stadje Jim Thorpe. Een nieuwe herinnering is in het geheugen geëtst. De dag in de Poconos is net begonnen.
Met Pocono Whitewater schuim je de Lehigh River af
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Wanneer in de lente de natuur ontwaakt,
keert voor even de rust terug in de Pocono
Mountains. Wilde bloemen steken de kop
op. Smeltwater vult de Lehigh River. Vogels
overstemmen de echo’s van skiërs en snowboarders. Op de Skytop Lodge gaan de schaatsen in
het vet, de ski’s in de wax. De parasols worden
opengeklapt en in de Library Lounge maakt de
glühwein plaats voor rosé. Bij Pocono Whitewater
pompt men de blauwe rafts en de fietsbanden
op. Het seizoen is ten einde, een nieuw seizoen
begint. Lente, zomer, herfst en winter hebben hier, in de bergen tussen Philadelphia en

‘Het heeft een gezicht om
verliefd op te worden’

Talon Fogal

Ellen Linnenkamp (journeylism.nl)

Stilte voor de stroom…

Fietsend of varend langs en over de Lehigh River kom je meerdere watervallen tegen

New York, allemaal hun eigen gezicht. En welk
jaargetijde het ook is, het heeft een gezicht om
verliefd op te worden.

Tot d e d o o d o n s ve rb i n d t
De toegangspoort tot de Pocono Mountains
is het historische Jim Thorpe, een stad met een
verhaal. Tussen 1887 en 1953 was Jim Thorpe
geen woonplaats, maar een man. Een atleet van
‘Autochtoon Amerikaanse’ komaf. De eerste
Native American die Olympisch goud won.
Jim Thorpe was een alleskunner in de sport. Hij
was vijf- en tienkamper, professioneel American
Football-speler, honk- en basketballer. Thorpe
kwam ter wereld in Oklahoma en stierf in California. Zijn hele leven lang zette hij geen voet
in het stadje Mauch Chunk. Eenmaal dood
kwam daar verandering in. Terwijl bewoners

in zijn geboortestreek druk waren geld in te
zamelen voor een gedenkteken, ging de derde
vrouw van Thorpe, Patricia, er met zijn lichaam
vandoor. Haar was een crowdfunding-actie van een
voorheen ‘steenkolenrijk’ plaatsje in de Pocono
Mountains, Mauch Chunk, ter ore gekomen.
Men zocht hier ideeën teneinde de teloorgang
te stoppen. Niet vies van out of the box-denken
en ook niet van geld, verkocht mevrouw Thorpe
III het ontzielde lichaam van haar man. Mauch
Chunk begroef de sportheld, richtte een monument op en veranderde van naam. Jim Thorpe,
de plaats, is inmiddels de economische neergang
te boven. Het staat tegenwoordig bekend als het
Zwitserland van Amerika. Een bijnaam die het
niet heeft te danken aan haar naamgever, maar
aan de schitterende ligging in de Poconos aan de
oevers van de Lehigh River.

Peddels en pedalen

N e w Yo r k C i t y ’s a c h t e r t uin

De Lehigh River was en is de levensader
van Jim Thorpe. In de Mauch Chunk-dagen
stoomden langs haar oevers treinen vol kolen
en ijzer. Geld stroomde als water, iets dat nog
is af te zien aan de architectuur van de statige
huizen aan Millionaire’s Row, ook wel bekend
als Broadway. Anno 2017 worden de oude
spoorbanen gebruikt door fietsers en schuimen
wildwatervaarders de rivier af. Naast het uit
1888 stammende station, kun je peddels en
pedalen combineren bij Pocono Whitewater/
Pocono Biking. Dit familiebedrijf biedt talloze
mogelijkheden aan om van de natuur en de
historie van het gebied te genieten. Hele of halve
dagen op de fiets en op het water, inclusief
picknick, kampvuur en barbecue. Raften bij
maanlicht. Per fietstrein door de Lehigh Gorge
en met vals plat in de rug weer terug. Niets is te
gek en alles kan.

De ‘Normandische pandemie’ ontvluchten,
is een kwestie van doen wat New Yorkers al sinds
de negentiende eeuw doen: naar Milford rijden.
Dit oude stadje (anno 1796) ligt aan de rand van
een van Amerika’s jongste nationale parken, de
Delaware Water Gap. Gefortuneerde city slickers
hebben hier hun weekendhuizen of boeken een
kamer in het uit 1852 stammende Fauchère.
Het hotel, deels eigendom van oud-Amerikacorrespondent Max Westerman, is de spil waar
het sociale leven in Milford om draait. Dit is te
danken aan de huidige, alhoewel hij op moment
van schrijven campagne voert voor herverkiezing
in november 2017, burgemeester van Milford.
Nadat de familie Fauchère het hotel in 1976
sloot, schuifelde het door de tijd als opslagplaats,
dorpscentrum en kantoor. 

In 2001 kocht Sean Strub samen met Dick
Snyder het wegkwijnende stuk historie. Vijf jaar
later openden ze de deuren waarachter opgepoetste oude glorie bezoekers tegemoet blinkt.
In de kelder waan je je in een bar in Manhattan. Op de begane grond en bovenverdieping
eet en slaap je in anderhalve eeuw gerijpte luxe.
Hotel Fauchère en haar eigenaar – Dick Snyder
overleed in 2014 – zijn de drijvende krachten
achter wat de renaissance van Milford kan
worden genoemd. De straten van deze achtertuin van The Big Apple worden geflankeerd door
galeries en luxe boetiekjes. Het jaarlijkse Black
Bear Filmfestival trekt drommen mensen. Met
kerst schijnt het Winter Lights Festival duizenden lichtjes op Milford en het stadje is de trotste
drager van de titel Birthplace of the American
Conservation Movement.

D-Day
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winter 2017

Talon Fogal

Ellen Linnenkamp (journeylism.nl)

Ellen Linnenkamp (journeylism.nl)

Op het meer dan twintig vierkante kilometer grote Skytop Lodge-terrein vind je parken, golfbanen en skihellingen Het oude station van Jim Thorpe is nu in gebruik als bezoekerscentrum en vertrekpunt van de Bike Train

Dit laatste, niets is te gek en alles kan, geldt
zeker voor de derde tak van het familiebedrijf:
Skirmish Paintball. Net buiten Jim Thorpe
heeft men het grootste paintballterrein ter
wereld gemaakt, inclusief twee kastelen. Bij
gebrek aan historisch besef c.q. vanwege het
betere weer in deze maand, wordt ieder jaar in
juli de landing in Normandië door vierduizend
‘soldaten’ nagespeeld. Afhankelijk van wie er
na drie dagen wint, wordt in oktober The Battle
for Berlin of The Battle for Britain uitgevochten.
Er is rook, er is vuur, er zijn tribunes en er is
publiek. In lijn met de Amerikaanse volksaard
gaan tijdens deze spetterende en kleurrijke
veldslagen alle remmen los.

Tijdens het Invasion of Normandy-weekend gaan alle remmen los bij ’s wereld grootste paintball-‘baan’
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Eclectische mix

De American Conservation Movement werd
geboren aan een tafeltje in Hotel Fauchère. President Theodore Roosevelt bedacht hier samen met
ene Gifford Pinchot de plannen om de bedreiging
van Amerika’s natuur het hoofd te bieden. Pinchot
woonde om de hoek in het zomerverblijf van zijn
familie, Grey Towers. De heren gebruikten een servet
om hun ideeën, voor wat de US Forest Service zou
worden, op te schrijven. Pinchot nam dit stuk hoteltextiel mee naar huis, waar hij het liet wassen om
zijn chauffeur er terug naar Fauchère mee te sturen.
Roosevelt benoemde Gifford Pinchot tot de eerste
baas van het equivalent van Staatsbosbeheer. Samen
verdrievoudigden ze het oppervlak van het areaal
van Amerika’s nationale parken. In 1963 schonk
Gifford’s zoon Grey Towers aan de US Forest
Service. Het monumentale pand, omringd door
schitterende tuinen en een fascinerende watertafel,
is opengesteld voor het publiek.

De eclectische mix van natuur, cultuur en
geschiedenis maakt de Pocono Mountains tot een
aantrekkelijke bestemming op weg van of naar de
steden aan de oostkust. Waar vroeger mijnwerkers
en machinisten stof- en roetlongen volzogen,
vind je anno 2017 schone berglucht zonder stadse
fijnstof. Van knoflookfestival tot old time Christmas. Van Country Kettle’s 250 ton snoep in East
Stroudsburg tot de World’s largest General Store,
inclusief indoor-dierentuin in Country Junction.
Van avontuurlijk ziplinen en wildwatervaren tot
relaxed golfen of suppen. De Pocono Mountains,
en de Delaware Water Gap, hebben zo veel te
bieden dat er bijna geen tijd is om de beren,
wilde kalkoenen en adelaars met wie je de bergen
deelt te spotten. De Poconos zijn echt een plek
om zowel actief te zijn als tot rust te komen. Een
bijzondere combinatie op steenworp afstand van
Philadelphia en andere steden aan de oostkust.

‘Jim Thorpe staat tegenwoordig
bekend als het Zwitserland van
Amerika’

Andrew F. Kazmierski, Shutterstock

Staatsbosbeheer

Het historische Mauch Chunk Opera House in Jim Thorpe

Andrew F. Kazmierski, Shutterstock

Andrew F. Kazmierski, Shutterstock

Het plaatsje Jim Thorpe

Standbeeld van Jim Thorpe in het Memorial Park van Jim Thorpe

P R A K T I S C H E I N F O R M AT I E P O C O N O M O U N TA I N S , P E N NSYLVANIA

Adventure rules in the Pocono Mountains. Hike and bike through the
hashtag-worthy scenery. Or maybe you’d like to conquer the rapids or zip through
your fear of heights. Plus, there’s lounging lakeside, relaxing at the spa, and
s’mores. Yeah, s’mores. For more information, contact Tourism Sales Manager,
Ann Pilcher, at 570.421.5791 or Ann@Poconos.org. Or you can find us at
PoconoMountains.com/group-tours.

Ligging en bereikbaarheid
De Pocono Mountains liggen in het noordoosten van Pennsylvania op minder dan twee uur
rijden van New York City en Philadelphia.
Baltimore en Washington, D.C. liggen bijna om
de hoek van deze groene oase op respectievelijk
drie en vier uur rijden. Iets verder weg, maar
nog steeds op minder dan een werkdag toeren,
liggen Boston (483 kilometer) en Toronto (660
kilometer).
Accommodaties
Vlak voor de crisis in 1929 uitbrak, opende de
Skytop Lodge (www.skytop.com) haar zware

houten deuren. Op een terrein van ruim twintig
vierkante kilometer, compleet met meer, skihelling,
golfbaan en ruim vijftig kilometer wandelpaden, worden gasten in de watten gelegd.
Making Memories was en is het adagium van
dit resort en AmericA heeft een paar dierbare
herinneringen mee naar huis genomen. Wie wil
kan op de Skytop de hele vakantie doorbrengen.
Meer informatie
www.poconomountains.com: dé website voor
Pocono-informatie
www.jimthorpe.org: wat staat er vandaag op de
agenda van het oude bergstadje?

www.milfordpa.us:
De ins & outs van New York City’s achtertuin
www.nps.gov/dewa/index.htm: openingstijden,
floodwarnings en meer parkinformatie
www.delawareandlehigh.org: wandel en fiets in
en op het spoor van de kolen- en ijzertreinen
www.poconowhitewater.com:
alles over wildwatervaren
www.poconobiking.com: alles over fietsen
www.greytowers.org: Grey Towers

#PoconoMtns
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