On the roaD

De toegangspoort naar het Amerikaanse Westen, gesymboliseerd door de
beeldbepalende en 192 meter hoge Gateway Arch. Dat is waar de meeste mensen
St. Louis, Missouri van zullen kennen. De St. Louis Gateway Arch is al
sinds 1967 open voor bezoekers, maar werd pas in 2018 deel van een
nationaal park. Met die nieuwe status kreeg de boog nieuwe betekenis.
Oorspronkelijk was het kolossale bouwwerk een ‘toegangspoort
naar het Amerikaanse Westen’, die het beginpunt markeerde
van de Lewis en Clark-expeditie en een eerbetoon was aan
de westelijke kolonisatie van de Verenigde Staten. Maar de
tijden veranderen en nu de Gateway Arch is uitgeroepen

De drie B’s van St. Louis

Blues, baseball
en bier onder de
Gateway Arch

tot nationaal park, biedt deze ook andere perspectieven
op de groei van West-Amerika.
Maar St. Louis is méér dan de Gateway Arch, want
de stad staat ook bekend om zijn blues, baseball en
bier. AmericA dompelde zich onder in de drie B’s
van St. Louis.
TEKST

JAAP VAN SPLUNTER

FOTOGRAFIE

JAAP VAN SPLUNTER, SHUTTERSTOCK

EN MISSOURI DIVISION OF TOURISM

Shutterstock

32

ZOMER 2020
2013

AMERICAMAGAZINE.NL

33

Shutterstock

g e m e e nt e g r e nzen’

Shutterstock

Jaap van Splunter

Gordon Radford Photography
Jaap van Splunter

De laatste hand wordt er weliswaar nog aan
gelegd, maar met Saint Louis Ballpark Village is
een bijzonder eet- en entertainmentdistrict
ontstaan dat grenst aan het Busch Stadium waar
de St. Louis Cardinals spelen. Zoals de naam
suggereert, is het ontworpen als een verlenging
van het Busch Stadium en een innovatieve
manier om het hart van de stad te revitaliseren.
Ballpark Village biedt meer dan tweehonderd
evenementen per jaar, buiten natuurlijk de dagen
dat de Cardinals hun thuiswedstrijden spelen.
Het stadion is genoemd naar Gussie Busch,
voormalig eigenaar van de St. Louis Cardinals
én voormalig president van Anheuser-Busch, de
bierbrouwerij.
De St. Louis Cardinals werd opgericht in
1882 en is een van de iconische baseballteams in
de VS. De Cardinals hebben elf keer de World
Series gewonnen: in 1926, 1931, 1934, 1942,
1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006 en 2011.
In totaal hebben de Cardinals negentien keer de
World Series-finale gespeeld. De laatste keer in
2013 werd er met 2-4 verloren van de Boston
Red Sox. Vergeet niet een rondleiding door het
stadion te boeken, of nog beter: een wedstrijd te
bezoeken.
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M u se u m h e e f t St. Louis een

Jaap van Splunter

Het Zuiden van de VS staat bekend om zijn
rijke muziekgeschiedenis. In AmericA hebben
we al vaak en uitgebreid stilgestaan bij de
verschillende muziekgenres die hier hun wortels
hebben liggen. Met het National Blues Museum
heeft St. Louis een nieuw museum binnen haar
gemeentegrenzen geopend voor een Amerikaanse
muziekstroming die een bewogen geschiedenis
en rijke traditie achter de rug heeft: de blues.
De melancholische muziek ontstond eind
negentiende eeuw langs de Mississippi-rivier in
het zuiden van de VS. Voor de Afrikaanse slaven
was het een manier om hun leed op de plantages
uit te drukken.
Op een oppervlakte van zo’n
veertienhonderd vierkante meter leer je alles
over hoe de muziekstroming ontstond en
welke ontwikkeling de blues doormaakte. Het
museum vertelt het verhaal aan de hand van
een interactieve tentoonstelling en historische
voorwerpen van beroemde bluesartiesten,
zoals BB King en Muddy Waters. Je leert de
musici kennen die aan de wieg stonden van de
stroming en je ziet dat er verschillende regionale
bluesstijlen bestonden.
Maar ook buiten het museum kun je in de
stad overal wel terecht voor nachtclubs die zich
gespecialiseerd hebben in jazz en blues, zoals het
BB’s Jazz Blues & Soups.
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‘Ee n b e zo e k a a n de brouwerij is
e e n a b so lu t e m ust, zelfs voor de
nie t - bie r dr ink e rs onder ons’
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van Duitse immigranten in de jaren 1800, en de
natuurlijke grotformaties die werden gebruikt
om bier op te slaan voorafgaand aan kunstmatige
koeling. Een bezoek aan deze brouwerij is dan
ook een absolute must, zelfs voor de niet-bierdrinkers onder ons. Zo kun je een rondleiding
boeken, waarbij je enerzijds kennismaakt met de
historische brouwerij, waaronder drie National
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Sinds de oprichting in 1852 heeft AnheuserBusch zijn historische brouwmethoden geëerd,
met behoud van de traditie van het brouwen
van de beste bieren. Gevestigd in de historische
wijk Soulard van St. Louis ontstond de grootste
en oudste brouwerijlocatie. De belangrijkste
redenen voor deze locatie waren: de toegang tot
de Mississippi-rivier, de massale aanwezigheid
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St Louis Bier

Historic Landmarks, en anderzijds getuige bent
van de meest geavanceerde brouwtechnologie.
Anheuser-Busch was de op twee na grootste
brouwer ter wereld, na InBev en SABMiller. Het
algemene hoofdkwartier van A-B was hier in
St. Louis. Het bedrijf produceerde meer dan 35
verschillende bieren en malt-liquors. De bekendste
merken van Anheuser-Busch waren Budweiser (in
de volksmond Bud genoemd), Busch en Michelob.
Het belangrijkste light-merk is Bud Light, het
bestverkopende biermerk in de VS.
In 2008 werd Anheuser-Busch overgenomen door het Belgische brouwerijconcern
InBev, waarna de grootste brouwerij ter wereld
ontstond. Omdat voor veel Budweiserdrinkers
een Bud een van de nationale symbolen van de
VS is, was er veel protest tegen een overname
van Anheuser-Busch door een buitenlandse
brouwerij. Maar daar liggen wij in de Lage
Landen niet echt wakker van.
En nog een tip: een bezoek aan de brouwerij
rond Kerstmis is helemaal bijzonder, want alles
is prachtig verlicht en de kerstsfeer druipt er
vanaf.
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PR AK TISCHE IN F O R M ATI E ST. L OU I S , MI S SO U RI
Ligging en bereikbaarheid
St. Louis ligt in het oosten van de staat
Missouri. Vanuit Amsterdam en Brussel is de
stad dagelijks te bereiken, weliswaar met een
tussenstop.
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Klimaat en beste reistijd
Het klimaat is warm maar gematigd. Er
ontbreekt een droge periode en het is het hele

jaar door nat in St. Louis. De gemiddelde
jaarlijkse temperatuur is 13,3 graden Celsius.
De beste reistijd is het voor- en najaar.

Hyatt Regency St. Louis at The Arch
(www.hyatt.com/en-US/hotel/missouri/
hyatt-regency-st-louis-at-the-arch/stlrs).

Accommodaties
In St. Louis is geen gebrek aan
overnachtingsmogelijkheden, zowel in het
centrum als in de periferie. AmericA overnachtte
direct naast de Gateway Arch in het

Meer informatie
Missouri: www.visitmo.com
St. Louis: https://explorestlouis.com
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