
Grand Canyon: Livin’ on the edge
‘Poeh, poeh’

Nadat we ons vergapen aan de magistrale 
Horse Shoe Bend, enkele uurtjes vanaf 
Grand Canyon National Park, navigeren we 
ons scheurijzer richting de North Rim. Het 
ellebogen stoten aan de meer toeristische 
zuidkant van de kloof willen wij, beide de 
rust zelve, vermijden. De autorit is er één 
met samengeknepen billetjes. Langs de 
verlaten weg is er geen benzinestation te 
bekennen. Gelukkig rollen we net op tijd de 
bewoonde wereld binnen en eenmaal aan-
gekomen bij de uitzichtpunten wordt ons 
geduld beloond. Enorm bewust genieten we 
van de gigantische natuur onder de strak-
blauwe lucht. Het is alsof we heel even al-
leen op de wereld zijn.

Next case scenario: een slaapplek vinden. Alle accommodaties rond de Canyon zijn volge-
boekt - écht waar. In het donker bellen we aan bij een local, met de vraag of we onze grijze 
bolide die nacht alsjeblíeft in de tuin mogen parkeren, zodat we erin kunnen overnachten. 
We worden doorgestuurd naar Stephanie (sprekend Tante Rikie!), die nog wel een gasten-
kamer heeft in een - zo blijkt later - prachtige, 5-sterrenwoning. In haar gaarde, onder het 
genot van een fraai bakkie pleur en Rikie’s levensverhaal, zien we hoe de zon om zes uur ’s 
ochtends tevoorschijn komt. Beter wordt het niet.
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Twee Achterhoekse deernes, één auto, één 
routekaart en ontelbaar veel filialen van 
McDonalds: de ingrediënten voor onze 
‘American dream’. Waarom die fastfoodketen? 
Nou, dáár is WiFi altijd betrouwbaar. Dus 
wanneer wij, internetloos (want: primitief door 
Amerika crossen is niet altijd even handig, maar 
brengt wel de mooiste avonturen met zich mee) 
en lichtelijk wanhopig naar ons zojuist geboekte 
motelletje zochten, sloegen we keer op keer de 
historische Route 66 af, op zoek naar de gele M.
Tekst en Foto’s: Madelon Tijdink en Kelly Heerink

Onze American dream

Heerink 
& Tijdink 
trappen ‘m an
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Even voorstellen: wij zijn Kelly Heerink (28) en Madelon Tij-
dink (27). Acht jaar geleden spraken we af om ooit naar Ame-
rika te gaan. Samen. And so we did. 

Onze American Dream kwam uit. Van de betoverende sky-
line van Chicago en de indrukwekkende Golden Gate Bridge 
in San Francisco, tot de immens diepe kliffen van de Grand 
Canyon en de 24/7 flikkerende gokkasten in Vegas: we heb-
ben het allemaal gezien. Ja, we hebben de toerist uitgehan-
gen, maar de mooiste momenten ontstonden toch echt als 
we de 926 pagina’s tellende reisgids ver onder in onze rug-
zak stopten.

Chicago: the windy city
‘Uitwaaien in’t kwadraat’

Eenmaal in Chicago maken we meteen kennis met de ‘Amerikaanse 
keuken’. De keuze in de supermarkt beperkt zich tot kant-en-klare 
pannenkoeken, driedubbele cheeseburgers en chips met bacon-
smaak. In het honkbalstadion van Chicago White Socks smullen we 
van onze eerste American hotdog en zien we hoe het team smeer 
krijgt van Kansas City Royals. We zijn getuige van het steevaste wed-
strijdlied God bless America, lachen om de mascotte en worden nét 
niet gefilmd door de ‘kiss cam’. En zoals het hoort bestellen we als 
avondmaal een kingsize pizza met meer kaas dan bodem, waar we 
drie dagen van eten.

Route 66: Roadtrippin’
‘Gas d’rop!’

Geen files, legaal rechts inhalen, tan-
ken voor een appel en een ei en uren-
lang op koers ‘rechtdeur’: wat voelt het 
heerlijk om over het uitgestrekte asfalt 
van de Route 66 te glijden. We spen-
deren heel wat uurtjes op deze be-
faamde weg en dat is nodig, want we 
willen zo snel mogelijk naar de Grand 
Canyon. En dat duurt iets langer dan 
een enkeltje Winterswijk - Doetin-
chem. 

Onderweg hengelen we de krenten uit 
de pap tijdens onze stops in authentie-
ke hotels, motels en Holiday Inns. We 
passen cowboyhoeden in Stock City 
Oklahoma, waar voorheen de groot-
ste veemarkt ter wereld werd gestald. 
We bewonderen een ode aan de band 
Eagles op het kruispunt where he 
was standing on a corner in Winslow, 
Arizona. En we maken kennis met de 
voormalige, glorieuze reputatie van de 
Route 66. Een museum leert ons dat 
deze bijzondere snelweg vroeger nog 
met paard en wagen werd bewandeld 
en bij de Cadillac Ranch Amarillo staan 
acht Cadillacs, in de jaren 50 en 60 
symbool voor status en luxe, met de 
neus in de modder begraven.

Ook een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse cultuur, is gospel in de ‘zwarte’ buurt. Als enig blank publiek worden we letterlijk met open ar-
men ontvangen in gemeenschapskerk Saint Sabina. Vanaf ons houten bankje op rij twee bewonderen we het unieke schouwspel met open mond 
en worden we bijna bang van de prekende (opmerkelijk genoeg eveneens blanke) pastoor. Zwetend en met al zijn kracht buldert-ie dat niemand 
tegenwoordig meer tijd heeft voor elkaar. Hoewel we eigenlijk na het zingen de kerk uit wilden, besluiten wij de lange dienst uit te zitten. De beste 
man heeft tenslotte gelijk. Het is vakantie.
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San Francisco: If you’re going to…
‘Heuvel hier, heuvel doar’ 

Daklozen, een penetrante pislucht en 
een louche hotel: onze eerste ontmoe-
ting met San Francisco is niet bepaald 
glansrijk. Als onze leenauto ook nog een 
achterruit mist, breekt onze klomp. Is dít 
nou de stad van peace, love and happi-
ness? 

Met pijn in ons hart nemen we afscheid 
van onze gehavende vierwieler, die ons 
moeiteloos door tal van staten cruisde. 
De chillende zeehonden bij Pier 39, 
ontelbaar veel winkeltjes, gezellige eet-
tentjes en als kers op de taart een live 
vertolking van Scott McKenzies welbe-
kende lied toveren weer een lach op 
onze gezichten.  Vanaf prison island Al-
catraz is het uitzicht op De Golden Gate 
Bridge perfect. We zijn het erover eens 
dat deze gevangenis een fantastische 
geschiedenisles is.

De laatste avond nuttigen we een homp 
steak en grijpen we twee barmannen in 
de kraag. Met hen belanden we toeval-
lig, maar vrijwillig, in een relatief degelijke 
stripclub. Onze tourguides planten ons 
op een kingsize leren stoel - front row 
aan het podium mét paal - en stoppen 
ons zelfs een stapel dollars toe. Enigs-
zins aarzelend schuiven we tijdens een 
live lapdance wat groene briefjes onder 
het broekje van de dame. De resterende 
biljetten gaan in eigen zak. 

Tsja. Wij Achterhoekers blijven natuurlijk 
Nederlanders.

Los Angeles: California love
‘Sterren kiek’n’

Volgens de laatste roddels loopt Brad Pitt 
vrij rond - maar omdat Hollywood’s most 
wanted man waarschijnlijk is ondergedo-
ken, gaan wij maar op zoek naar zijn naam 
op een van de ruim 2500 Walk of Fame-
sterren. Ook die vinden we niet. Bummer. 
Gelukkig gaat liefde door de maag. We 
stuiten op een Ierse pub en vernemen 
dat er een soft opening gaande is. Lekker, 
gezond en véél voedsel, for free! Wat we 
niet wegkrijgen nuttigen we de volgende 
dag, uitgestrekt op ons handdoekje, op het 
strandje van Venice Beach. Te midden van 
basketballers, skaters en straatmuzikan-
ten aanschouwen we hoe enorme golven 
tegen de rotsen kletteren en hoe menig 
ontbloot bovenlijf zich uit de naad werkt in 
de ringen op Muscle Beach.
Vanuit de auto gluren we verder in Beverly 
Hills, waar we langs kasten van huizen slin-
geren. Nieuwsgierig als we zijn belanden 
we ín zo’n kast: open huis! Met alle liefde 
showt de aanwezige Australiër ons het 
stulpje ter waarde van 2,5 miljoen dollar; 
een koopje.

Las Vegas: What happens in Vegas…
‘Deurdonderen’

Na een vermoeiende autorit - slalommend 
om talloze hertjes - bereiken we de woes-
tijn en doemen er ineens miljoenen waxi-
nelichtjes uit het duister op. Wauw: Viva 
Las Vegas! De enige plek ter wereld waar 
Parijs, Venetië en New York op één foto te 
vangen zijn. 

De befaamde Strip, uitgestrekt over 6,8 
kilometer, is de hotspot in deze stad die 
nooit stilstaat. Met 39 graden en een 
gortdroge woestijnlucht is het puffen en 
zuchten, maar op elke hoek valt je mond 
open. Een vuurspuwende vulkaan, een 
dansende fontein en een heuse achtbaan 
langs de skyline van New York sieren ’s we-
relds grootste uitgaansstraat. Tevens zien 
we hoe een levensechte Pokémon en Mi-
nion samen over het zebrapad waggelen, 
te midden van een overstekende club toe-
risten. Mannen worden eruit gepikt door 
schaarsgeklede dames, die hen maar al 
te graag hun club in lokken. Wij houden 
ons geld in de knip en in plaats van onze 
dollars te vergokken, kopen we kaartjes 
voor de Beatles-show LOVE van Cirque du 
Soleil. Show, spektakel en concerten doen 
ons meer genieten van deze iconische we-
reldstad.
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