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Great Camp Sagamore, ooit het buitenverblijf van de familie Vanderbilt: de serre van de Dining Hall met daarvoor de karakteristieke Westport-stoelen. FOTO ERIC VAN DEN BERG
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DE ADIRONDACKS, OP ZES UUR RIJDEN VAN MANHATTAN, ZIJN ALTIJD HET ‘BUITEN’ GEWEEST VOOR DE
STEENRIJKEN. J.P. MORGAN ZAT ER, DAIRY QUEEN ZIT ER NU. EN WAT PADVINDERS. DOOR ERIC VAN DEN BERG

In het bed van
Rockefeller

In rustieke stijl:
de ‘Great
Camps’
van de
Adirondack
Mountains.

D
e herfst komt altijd snel.
Veel van het groen is eind
augustus al geel gewor-
den, rood, bruin, kleuren

in alle schakeringen. Het water in
de meren staat strak, als een laken
gespannen van oever tot oever. De
ochtendmist dampt erboven. Blue
Mountain en zeker ook Mount
Marcy, de hoogste van de 46 pie-
ken, aanschouwen wat er in hun
schoot gebeurt.

‘Spring er in’, roept een vrouw in
Sagamore Lake, ‘het water is echt
niet koud’. Ze zwemt op honderd
meter afstand, maar het geluid
draagt ver. Een gesprek met de
man naast haar in het water is bij-
na woordelijk te verstaan: ‘We zijn
de enigen, denk ik, er is nog nie-
mand wakker.’

Margaret Emerson, is zij het?
Weduwe van Alfred G. Vanderbilt,
die in 1915 ten onder ging met de
RMS Lusitania, getorpedeerd in
het Ierse Kanaal door een Duitse
onderzeeër. Is ze het? De eerste
vrouw in de Croquet Hall of Fame,
onverslaanbaar, zo zegt men – gas-
ten op Great Camp Sagamore, met
trein, postkoest en rijtuig uit New
York of Boston gereisd, moeten er
altijd aan geloven.

Gisteravond is er na het diner
nog gepingpongd in The Playhou-
se, waar de balletjes worden be-
waard in een openstaande kroko-
dillenbek. Lord Mountbatten en
George Marshall (die van het
Plan) kozen voor roulette. Een
aantal mannen zat in de ‘Wig-
wam’, de men only-lodge voor
drank en sigaren, tegenover het
graf van de familiehond Inky.

Laat de fantasie werken. Vooral
in het donker, onder de heldere
sterrenhemel van de Adirondack
Mountains in New York State, als
het Sagamore van nu eender lijkt
als het Sagamore van toen. Kre-
kels, kabbelend beekje, geroeze-
moes binnen. De welgestelden ver-
pozen zich met een spelletje, de
bedienden keuvelen bij kaarslicht
na in de ‘Rode gebouwen’.

Het zijn de tijden van na de Bur-
geroorlog, door Mark Twain de
‘Gilded Age’ betiteld, toen de rij-
ken de ‘outdoors’ ontdekten. De
jaren waarin John D. Rockefeller
zijn fortuin verdiende met olie en
Andrew Carnegie het zijne met
staal. Láter nog, toen Vanderbilt
puissant rijk werd met zijn spoor-
wegbedrijven. Maar ook The
Great Depression en daarna.

De gloriedagen – voor hén dan.
Grofweg 1865 tot 1950: de tijd dat
de heren wel een ‘buiten’ konden
gebruiken.

In de Adirondacks zoek je van-
daag verbeelding. Maar word je
soms, na een rit van zes uur vanaf
Manhattan, ruw wakker geschud.

‘Oké, er zijn hier wat regels’, zegt
David (baard, groen tenue met
korte broek, groet met V-teken) bij
het inchecken op Sagamore. ‘Te l e -
foonkaarten kun je bij de receptie
krijgen, het beddengoed moet je bij
vertrek afgeven bij de wasserette,
als de bel luidt, begint het diner, en
na 45 minuten ben je helaas te laat.

Graag je eigen bord schoonvegen
en dan wegzetten in het rek.’

Zo. Nog net geen corvee. Terwijl
een Great Camp toch niet echt was
bedoeld als ‘kamp’ – het is de be-
naming geworden voor de luxe
complexen van vaak tientallen ge-
bouwen, die als zomerse vervan-
ging konden dienen voor een com-
pleet huizenblok op Fifth Avenue.
Tientallen zijn afgefikt of vernie-
tigd, van de pakweg 120 zijn er nog
35 over. Bijna allemaal in ‘Adi-
rondack Stijl’, een rustieke stijl met
veel onbewerkt hout en boom-
stammen uit de omgeving, en daar
waar nodig natuursteen. De stadse
romantiek: dichter bij de natuur,
dichter bij God zelfs. Een buiten-
staander zou zeggen dat de gebou-
wen doen denken aan een Zwit-
sers chalet, dan wel aan een india-
nentent of een Japans theehuis.

Sagamore, klaar in 1897 en sinds
2000 een Nationaal Monument,
heeft 27 ‘authentieke gebouwen’.
De Dining Hall is Dining Hall ge-
bleven (zij het met lopend buffet),
maar de Chalet, ooit behuizing
voor de opperhuismeester, is nu
café annex winkel, waar Adi-
rondack-cd’s met houthakkerslie-
deren en Forget Me Not-honden-
biscuitjes te koop zijn (ter nage-
dachtenis aan Inky).

Sagamore mag dan in de gewone
wereld zijn beland, het complex is
openbaar en betaalbaar. Waar
buurkamp Uncas, ooit zomerhuis
van bankier J.P. Morgan, nu eigen-
dom is van iemand van zuivelgi-
gant Dairy Queen, heeft Sagamore
een Opa- en Oma-kamp in de va-
kantie. En in de overige weken
overnachten er ouderen die zich
hebben ingeschreven voor een
cursus vliegvissen of aquarelleren.

Dat is Sagamore nu: een plek
waar je zonder slot op de deur
slaapt in Gloria’s huisje (dochter
van Margaret en haar vierde man),
in de verte de elektrische gras-
maaier hoort, waar een bejaarde
mevrouw het Botenhuis schildert.

Net als, zeg maar, Winslow Ho-
mer (1836-1910), de Amerikaanse
schilder die de laatste drie decen-
nia van de negentiende eeuw de
Adirondacks gebruikte als inspira-
tiebron. De spiegelingen, de berg-
pieken in de verte, de gidsen, de
vissers – eigenlijk het gebied dat
door The New York Times in 1864
was ontdekt als het ‘Central Park
for the World’.

Het is nu beschermd gebied,
deels overheid, deels particulier.
Het Adirondacks Park, met meer
dan 3000 meren en 2000 kilome-
ter aan wandelroutes, beslaat nu
25 duizend vierkante kilometer,
waarvan bijna de helft is ‘terugge-
geven’ aan de natuur. Het is nu de
Grootste Amerikaanse Wildernis
Ten Oosten Van De Mississippi.

‘D 
e Adirondacks zijn
herontdekt’, zegt Ro-
nald Ofner van het
Adirondack Museum

in Blue Mountain Lake. ‘De rijken
ontvluchtten vroeger de armoede
en de ziekten in de stad. En nu
ook, zeker sinds 11 september, is
dit een mooi toevluchtsoord. Weg
van angst, weg van terrorisme.’
Een huis in zijn woonplaats West-
port (beroemd om de lage, schuine
stoelen), dat zeven jaar geleden
40 duizend dollar kostte, gaat nu
weg voor meer dan twee ton. Hui-
zen, gewóne huizen, direct aan een
meer zijn niet meer te krijgen voor
onder het miljoen.

De meren, beekjes en rivieren
zijn de levensader van de Adi-
rondacks. Altijd geweest, zo is te
zien op vele foto’s in het open-
luchtmuseum: de houtwinningsin-
dustrie zag het water anderhalve
eeuw geleden als hét vehikel om
boomstammen aan de oostkust te
krijgen. Nu is er ook de Interstate
87 (New York-Albany-Montreal),
maar voor de ‘ADK’ blijft het wa-
ternet de echte snelweg.

Nu ja, alles relatief dan, want
zo’n heksenketel is het nu ook
weer niet in de Adirondacks. Het
dichtstbijzijnde dorp voor Sag-
amore is Raquette Lake, en daar
wonen 130 mensen. Een plaatsje
waar het benzinestation altijd on-
bemand is: je tankt, gaat naar de
Raquette Lake General Store aan
de overkant, waar je zelf zegt hoe-
veel je moet betalen.

Alles heet er Raquette Lake, ook
het hotel, de tearoom, en het rond-
vaartbedrijf van de familie Pohl.
Alles draait hier om het naastgele-
gen meer. Mee dus met Captain
Dean, Donna en hun vier kinderen
op de ‘dinner cruise’ langs de
Great Camps van Raquette Lake.
Vrouw en kinderen bereiden het
diner (tomatencrèmesoep, prime-
rib, pêche melba) terwijl de W.W.
Durant langs de monumenten van
de Adirondacks glijdt.

De naam van de dubbeldekker is
al de helft van het verhaal: William
West Durant (1850-1934) was de
bedenker van luxueuze oorden in
rustieke stijl, de latere ‘Great
Camps’. Hij bouwde er zelf vier,
met het fortuin van zijn vader,

spoorwegmagnaat Thomas Clark
Durant, die voor luttele centen
grote stukken land van de india-
nen had gekocht. William ont-
wierp complexen tot 600 hectare
groot: eerst Pine Knots aan Ra-
quette Lake, daarna Kill Kare,
Uncas en Sagamore. Daarna volg-
de zijn faillissement.

Ook al vaar je er vlak langs, je
ziet de Camps nauwelijks, zo ver-
borgen liggen ze in het cederbos.
Hier en daar een botenhuis; ja,
zelfs een deel van de Carnegie-es-
tate is zichtbaar.

In die sferen heeft resort The
Point zichzelf verstopt gehouden

aan Upper Saranac Lake, op een
uurtje rijden van Lake Placid; al-
leen wie heeft gereserveerd krijgt
de routebeschrijving toegestuurd.
En bij de ingang van wat eens
Great Camp Wonundra was, is
voor de zekerheid een bord neer-
gezet: ‘No Visitors’. Alsof William
A. Rockefeller, het neefje van John
D., er nog woont.

‘De privacy is heilig’, zegt mana-
ger John Graham. ‘Onze gasten
moeten hier kunnen leven als
R o ck e f e l l e r . ’

Als ze wat geld meenemen. Voor
kamer Morningside, met ‘cham-
pagne-gekleurd licht’, betaalt de

gast 1650 dollar per nacht, voor
The Boathouse, met uitzicht over
de antieke vloot, 2500 dollar. In-
clusief de diners waaraan Albert
Roux – drie Michelin-sterren – zijn
naam heeft verbonden. Eén na-
drukkelijk verzoek: op woensdag
en zaterdag diner in black tie, ‘om
de traditie van het Great Camp Di-
ning voort te zetten’.

Het is twee op één: 44 obers, ka-
mermeisjes, barkeepers, tuinman-
nen zijn aan het werk voor 22 gas-
ten (‘hoogopgeleide mensen die
erg succesvol zijn in hun werk’).
De manager speelt croquet met ze ,
maakt een praatje bij de haard in
The Great Hall, en neemt ze mee
met de 500 Pk Hacker Craft.

Hij vaart ze langs zeven Great
Camps, en de denkbeeldige buren.
We fantaseren dat vice-president
Levi Morton er nog woont, al zit-
ten de Girl Scouts er al een halve
eeuw in. En bij het kamp op Pro-
spect Point – geschatte waarde: 40
miljoen dollar – kunnen de chris-
telijke padvinders van Young Life
nu skiën, kanoën en parasailen.
Nagelaten door Adolph Lewisohn,
de kopermagnaat.

Mount Marcy zal het een zorg
zijn. Het groen, geel, rood en bruin
blijven de kleuren die de aanstor-
mende winter aankondigen. De
sluierbewolking die weerspiegelt
in het meer, dat spoedig zo bevro-
ren zal zijn dat vrachtwagens er-
overheen kunnen en herten hun
eten kunnen zoeken op de eiland-
jes. De kapel op Chapel Island is
dan dicht, te koud. Plaatselijk be-
roemd om de ‘kortste diensten ter
wereld’ omdat er geen wc op het
eiland is. Hm, denk je dan, voor de
buren is dat niks. ■

Adirondacks
Great Camps Er zijn nog
35 ‘Great Camps’, de
meeste zijn privébezit.
Toegankelijk zijn onder
meer Sagamore en The
Point (hotelgasten),
maar ook Northbrook
Lodge en White Pine
Camp (beide aan Os-
good Lake).
Sagamore Sagamore
wordt beheerd door het
Sagamore Institute.
Vooral groepen en ou-
derenclubs boeken er,
maar individueel kan
ook. Zo’n 100 dollar
per nacht. In de zomer
rondleidingen.
w w w. s a g a m o r e . o r g
The Point Ooit het bui-
tenhuis van William
Avery Rockefeller. Veel
exclusiever kan het
niet. Kamers vanaf

1250 dollar.
thepointresor t.com
Raquette Lake De Ra-
quette Lake Navigation
Company maakt cruises
over het meer, langs
bijvoorbeeld Pine Knots
en de verblijven van de
Carnegies. www.raquet-
telakenavigation.com
Adirondack Museum
Openluchtmuseum aan
Blue Mountain Lake.
Foto’s, schilderijen,
hoeden, treinstellen,
maar ook een kijkje in
het leven van vroeger:
hoe maak je een kano?
Open van eind mei
tot half oktober.
w w w. a d k m u s e u m . o r g
Lake Placid Het winter-
sportcentrum en de
trots van de Adi-
rondacks, twee keer

gastheer van de Olym-
pische Spelen (1932
en 1980). De Olympi-
sche sites zijn attrac-
ties geworden. Voor het
uitzicht naar de top van
White Face Mountain.
Actief Ongekende mo-
gelijkheden. Zomer
(kort!): hiking, kanoën,
kajakken, vissen, gol-
fen. Winter: skiën,
snowmobielen. Zie
w w w. a d k . c o m .
Reis De Adirondack
Mountains zijn het
makkelijkst te bereiken
vanaf Boston of New
York. Rechtstreekse
vluchten met KLM, Del-
ta, Continental, United
(vanaf 420 euro incl.
belasting). Wie de re-
gio wil verkennen kan
niet zonder (huur)auto.
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Kijk voor het  g rootste  aanbod  op  
D-re izen .n l, b e l 0900-1564 (van
8 to t  22 uur, 15 c/ m ) of kom  langs.

Laagste
p rijsgaran t ie
op
vlieg t ickets!
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non-stop vanaf Brussel

vertrek vanaf Brussel
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u vliegt met Martinair
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D-reizen verkoopt de tickets van alle 
gerenommeerde luchtvaartmaat-
schappijen. Dankzij de PrijsCheck® 
kan D-reizen u de laagste prijsga-
rantie bieden. Vindt u bij een con-
current een voordeliger ticket, dan 
betalen wij u het prijsverschil terug!

�69,-enkele reisVanaf *

La a t  u  r ijd e n

Bel 0900 - 50 40 540 (� 0,10/min.)

o f ga  naar…

Relaxed naar Engeland
U wilt  he t  maximale  u it  uw re is ha len? 

Euro tunne l b ied t  u  vo lop vrijhe id en flexib ilite it ! 

U wilt  re laxed aankomen op uw be stemming? 

Doe een du t je  in  uw e igen au to ; 

we waarschuwen u wel a ls we e r zijn ! 

U wilt  ge ld be sparen? 

Reizen buiten de sp it su ren schee lt  aanzienlijk in  de  

kosten !

Boek onze beste prijzen zo vroeg mogelijk!

* On d e r b e p a a ld e  vo o rw a a rd e n , a lle e n  g e ld ig  b ij b e p a a ld e  ve r t re kke n , b e p e rkt e  ve rkrijg b a a rh e id . 
Vo o r b o e kin g e n  e n  in fo rm a t ie  g a a t  u  n a a r e u ro t u n n e l.co m o f b e lt  u  0900 - 50 40 540.


