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Caroline logeerde in een Airbnb in de wijk Georgetown. Op Flowmagazine.nl of 

Airbnb.nl/rooms/20049395 kun je foto’s bekijken.

Reizen

DE SLOW 
stedentrip

Na mijn allereerste keer Parijs, ik was denk ik negentien, 
kon ik behalve de Eiffeltoren, Centre Pompidou en het 
Rodin Museum nog een eindeloze lijst ‘bezienswaardig-
heden’ afvinken. Want wanneer ik op stedentrip ging, 
dacht ik altijd: nu ik hier toch ben, moet ik er álles uit-
halen. Zo ging het met elke buitenlandse stad waar ik 
rondliep: ik propte zo veel mogelijk in één dag en sjeesde 
van het ene ‘museum dat je gezien moet hebben’ naar 
de andere ‘kathedraal die op je lijstje niet mag ontbreken’ 
en at in restaurants ‘waar je écht gegeten moet hebben’. 
Maar gedetailleerde herinneringen aan die steden heb 
ik niet. Alles lijkt te zijn teruggebracht tot één wazige 
gebeurtenis. Zo kan ik geen schilderijen opnoemen 
waarvoor ik een tijdje heb staan dromen, laat staan dat 
ik iets weet over de geschiedenis van zo’n stad, terwijl  
ik toch zo van geschiedenis hou.
In een TED Talk vertelt reisjournalist Pico Iyer over hoe 
verkwikkend het kan zijn om het kalm aan te doen in 
een tijd van versnelling. Iyer: “Ik denk dat velen van ons 
het gevoel hebben – ik in elk geval – dat we zo’n vijf 
centimeter van een groot, lawaaierig en druk scherm 
staan, dat elke seconde verandert. Dat scherm is ons 
leven. Door één stap achteruit te zetten en dan nog 
 verder achteruit, en dan stil te houden, kunnen we gaan 
zien wat het scherm voorstelt en het grotere plaatje 
 vatten.” Want, zo zegt hij: “In deze tijd van  constante 
beweging is er niets zo dringend als stilzitten. (…) Een 

van de mooie dingen aan reizen is dat je altijd stilzitten 
kunt toevoegen aan de beweging en de commotie van 
de wereld.”

HOUSE OF CARDS
Inmiddels pak ik een stedentrip anders aan: ik vink 
geen lijstjes meer af en ik zit vaker stil. Ik weet dat ik 
toch nooit alles kan zien. Waar het denk ik meer om 
draait, is jezelf goed kennen en ontdekken wat je écht 
leuk of interessant vindt en dat als leidraad nemen. Zo 
maak je van je stedentrip ineens een soort thematische 
reis. Daarom besluit ik, tijdens drie dagen Washington 
D.C., dat ik er een slow travel-stedentrip van maak.  
Liever één museum goed bekijken, dan tien musea half. 
Liever een paar mooie details opmerken, dan een heel 
gebouw in me op moeten nemen. En: liever tijd en rust 
om meer te lezen over de geschiedenis van een stad, 
gebouw, of schilderij. 
‘The House’: zo wordt het Witte Huis simpelweg aan-
geduid op de verkeersborden in de stad. Washington  
is natuurlijk het politieke hart van de Verenigde Staten 
en veel van de gebouwen in het centrum van de stad 
herken ik van tv. De kenmerkende hoge witte koepel 
van het Capitool, dat exact in het midden van de stad 
ligt en waar de Senaat en het Huis van Afgevaardigden 
zetelen, ken ik vooral door het bingewatchen van House 
of cards. 

ALLE BEZIENSWAARDIGHEDEN AFLOPEN TIJDENS EEN STEDENTRIP? JE KUNT ER OOK 

VOOR KIEZEN OM ALLEEN TE BEKIJKEN WAT JE ÉCHT INTERESSEERT, EN DAAR MEER OVER 

TE WETEN KOMEN. ZOALS JOURNALIST CAROLINE BUIJS IN WASHINGTON D.C. DEED.
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die tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog een tijdje in 
Washington verblijft en in zijn dagboek over Lincoln 
schrijft. Dit is hoe ik me dat ‘langzame reizen’ ongeveer 
had voorgesteld: zonder haast op de marmeren trappen 
het toegestuurde dagboekfragment van Whitman gaan 
zitten lezen: ‘Ik kan de man [Lincoln] niet zien zonder 
het gevoel dat hij iemand is om persoonlijk aan gehecht 
te raken, omdat hij de zuiverste, innigste tederheid in 
zich verenigt (…).’ 
Omdat ik niet helemaal paraat heb waarom Lincoln zo 
geëerd wordt, pak ik mijn reisgids erbij: in 1860 wordt 
Abraham Lincoln gekozen tot president van de Verenigde 
Staten, maar omdat hij de slavernij wil afschaffen, schei-
den verschillende zuidelijke staten zich af. Zo breekt in 
1861 de Amerikaanse Burgeroorlog uit, die tot 1865 duurt. 
Niets blijkt Washington D.C. meer te verdelen dan de 
kwestie van de slavernij: veel inwoners zijn voor afschaf-
fing, maar er zijn ook veel inwoners die slavenbezitters 
zijn. Nadat Lincoln in 1865 in een toespraak pleit om 
Afro- Amerikanen stemrecht te geven – de slavernij is 
inmiddels officieel afgeschaft – wordt hij een paar dagen 
later vermoord. Nu begrijp ik ook beter waarom Martin 
Luther King, als leider van de Amerikaanse burgerrechten-
beweging, op 28 augustus 1963 juist hier voor het 
Lincoln- monument zijn beroemde ‘I have a dream’- 
toespraak hield. 

IN DE MUSEUMSHOP
Slow travel betekent ook dat ik rustig de tijd kan nemen 
om iets uit te zoeken. Om meer over de Afro-Amerikaanse 
geschiedenis en cultuur te weten te komen, ga ik naar 
het in 2016 geopende National Museum of African 
American History and Culture. In de twee verdiepingen 
onder de grond wordt de geschiedenis van de slavernij 
onverbloemd en daarom des te indringender, verteld  
– inclusief de ijzeren kettingen die uit scheepswrakken 
zijn opgedoken. Dat Nederland (toen nog de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden) in grofweg twee-
honderd jaar meer dan een half miljoen mensen vanuit 
de Afrikaanse westkust naar Brazilië, de Cariben en 
Noord-Amerika verscheepte, geeft me een gevoel van 
schaamte. 

Uit de folder begrijp ik dat het doel van het museum 
niet alleen is om nadruk te leggen op de slavernij en  
de strijd om gerechtigheid, maar ook op de bijdrage  
(en successen) van de Afro-Amerikaanse gemeenschap 
aan de Amerikaanse cultuur, ondanks alle tegenwerking. 
Op de bovenste verdiepingen zie ik dan ook onder 
andere een tentoonstelling over Oprah Winfrey, de 
glanzend rode Cadillac van Chuck Berry en het leren 
jasje dat Jimi Hendrix droeg. 
Op weg naar buiten loop ik nog even de museumshop 
in. Als ik voor een kast sta met (kinder)boeken met 
voornamelijk zwarte hoofdpersonen als rolmodellen, 
realiseer ik me hoe het ongeveer moet zijn als iemand 
van kleur een gemiddelde boek- of tijdschriftenwinkel 
binnenloopt en nog steeds voornamelijk witte (rol-)
modellen op de covers ziet staan.

ALS ALLES SAMENVALT
Op mijn laatste dag in Washington D.C. wil ik één ding 
in ieder geval doen: een schilderij van mijn favoriete 
Amerikaanse schilder Edward Hopper bekijken. In het 
Smithsonian American Art Museum hangt Ryder’s house: 
een doek met in het midden een huis in een soort duin-
landschap. Mensen komen op het schilderij niet voor. 
En alhoewel het museum vol hangt met prachtige kunst, 
zit ik na een half uur nog op het zwartleren bankje tegen-
over dit schilderij. 
Hier in mijn eentje zitten, midden in een drukke stad,  
en aandachtig kijken naar één schilderij: ik vind het wel-
dadig. Een half uur wordt drie kwartier en drie kwartier 
wordt een uur. Het voelt alsof mijn geest een bad neemt: 
wanneer ik die nacht wakker word, zie ik het schilderij 
meteen weer voor me. De blauwe lucht met de sluier-
bewolking, het gebarsten witte pleisterwerk, de schaduw 
aan de zijkant van de kleine nis (schaduwen bewonder ik 
altijd in een schilderij, omdat ik die zelf zo moeilijk vind 
om te tekenen). 
Een uur naar dit schilderij kijken, zorgt voor een moment 

dat ik me volmaakt gelukkig voel – zo’n moment dat je 
onverwacht kan overvallen en waarin alles samenvalt 
en lijkt te kloppen. Waarbij ik, omdat ik alleen ben en 
alles letterlijk van een afstand bekijk, ineens zo blij  
kan zijn met de mensen die thuis van me houden. En 
waarop het ineens tot me door kan dringen hoeveel ik 
hou van iets simpels als kleur, zoals het blauw van de 
lucht op het schilderij. Van structuren, zoals het gebarsten 
witte pleisterwerk van het huis, dat je met je vinger-
toppen denkt te kunnen voelen. Van bepaalde geuren, 
zoals de zilte lucht die in de duinen hangt. En van de 
geluiden die me aan de zomers van vroeger doen denken, 
zoals het geluid van een sportvliegtuigje in de verte of 
het wegstervende krijsen van zeemeeuwen. Kijken naar 
dit schilderij roept een gevoel van volledige vrijheid bij 
me op. 
Alain de Botton schrijft in De kunst van het reizen dat 
wanneer we naar een schilderij kijken, het iets kan ver-
tegenwoordigen waar we niet zomaar bij kunnen. Het  
is een van de redenen waarom we er een ansichtkaart 
van kopen en die prominent boven ons bureau hangen, 
zegt hij (ja: een ansichtkaart van Ryder’s house hangt 
inmiddels boven mijn bureau). We hebben behoefte 
‘aan een voortdurende aanwezige, tastbare verwijzing 
naar de emotionele hoedanigheid van de persoon die 
we willen zijn en in ons idee diep vanbinnen ook werke-
lijk zijn. Doordat we die afbeelding elke dag zien, hopen 

In plaats van iets te lezen over Capitol Hill, ga ik op pad 
met Sam: hij leidt de Airbnb-experience Architecture of 
Capitol Hill Tour (zie kader). Sam is een man naar mijn 
hart, want dol op details. We starten op Union Station, 
het prachtige oude centraal station van Washington. 
Sam wijst me niet alleen op de gouden details in het 
plafond, hij brengt ook de eastern dining room tot leven 
zoals die ooit geweest moet zijn: vol wachtende passa-
giers met hutkoffers in plaats van rolkoffers, dinerend 
aan houten tafels met wit gesteven tafellakens. Naast 
het Capitool is de Library of Congress misschien wel 
het indrukwekkendste gebouw op Capitol Hill. Het is  
de grootste bieb ter wereld (elke vier seconden schijnt 
er een nieuw document te worden aangeboden) met 
Harry Potter-achtige leeszalen en een exemplaar van 
de Gutenbergbijbel (het eerste boek dat is gedrukt met 
losse metalen letters – er bestaan er maar drie van).

DAGBOEKFRAGMENT
Op een gehuurde fiets rijd ik de volgende ochtend naar 
het Lincoln Memorial. En ook al is het niet mijn smaak, 
zo’n monument in de vorm van een enorme marmeren 
neoklassieke tempel, indrukwekkend is het wel. Ik app 
een foto van het karakteristieke hoofd van Abraham 
Lincoln naar het thuisfront en krijg vrijwel meteen een 
foto van een bladzijde uit een boek teruggestuurd. Mijn 
man blijkt toevallig net de dagboekfragmenten van de 
Amerikaanse dichter en schrijver Walt Whitman te lezen, 

ICELAND AIR

Vanaf € 457* vliegt Iceland Air elke 
dag naar Washington, met een overstap 
in Reykjavik – tot 18 september twee 
keer per dag. Je kunt er ook voor kiezen 
om op de heen- of terugweg een stop  
te maken in IJsland. Icelandair.com  
*prijs van een retourticket in de Economy Light-klasse, inclusief 

€ 15 boekingskosten

KALM AAN DOEN IN EEN TIJD 
VAN VERSNELLING KAN ECHT 
VERKWIKKEND ZIJN



36 _ Meer weten over Washington of bijvoorbeeld fietstours door de stad? Kijk op Washington.org en Bikeandrolldc.com.
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zoon John jr. geboren en hier, op de stoep, stond hij als 
presidentskandidaat de pers te woord. Ik was nog niet 
eens geboren toen hij president werd, maar toch lijkt 
het verleden – als je er de tijd voor neemt en er letterlijk 
bij stilstaat – even tastbaar te worden.

Op weg naar het vliegveld overdenk ik mijn slow travel- 
stedentrip. Naast het National Museum of African 
 American History and Culture heeft het uurtje stilzitten 
voor het schilderij van Hopper de meeste indruk op  
me gemaakt. Zoals Kandinsky ooit zei: ‘Leen je oren 
aan de muziek, open je ogen voor het schilderij… en 
stop met nadenken! Vraag je af of het je gelukt is naar 
een tot nu toe onbekende wereld af te dwalen. Als het 
antwoord ja is, wat wil je dan nog meer?’  

AIRBNB EXPERIENCE

Airbnb biedt niet alleen logeeradressen 
maar ook door locals georganiseerde 
‘experiences’, waarin je de stad door 
hun ogen kunt bekijken. Elke ervaring 
heeft een eigen thema en je kunt kiezen 
uit verschillende opties. In Washington 
wordt bijvoorbeeld de 5-Course Vegan 
Tasting Experience aangeboden (eten in 
een vegan restaurant – leuke manier om 
alvast vanuit Nederland een restaurant 
te reserveren), de Sip & Sew Experience 
(waarbij je kleding leert maken) en 
 natuurlijk de Architecture of Capitol 
Hill Tour uit het verhaal. Je kunt deze 
experiences tegelijk met je Airbnb-over-
nachting boeken – hoe eerder je boekt, 
hoe meer plek er nog is. Ook deze 
 ervaringen kun je beoordelen, net als 
een Airbnb- overnachting. Airbnb.com/
experiences

we er bepaalde eigenschappen van over te nemen. Wat 
ons eraan bevalt, is vaak niet eens zozeer het onderwerp 
als wel de stemming, de weergave in kleur (...). Uiteraard 
weten we dat we daar ver van zullen afdwalen, dat het 
niet mogelijk of zelfs maar praktisch is om de stemming 
van het schilderij voortdurend vast te houden en dat  
we heel veel verschillende mensen zullen moeten zijn 
(met boude meningen en een gevoel van zekerheid, 
met laconieke humor en ouderlijk gezag), maar het blijft 
niettemin een baken en een welkom geheugensteuntje.’

JACK EN JACKIE
Slow travel is misschien ook: lopend de buurt verkennen 
waarin je Airbnb ligt. En dus slenter ik de laatste middag 
door Georgetown: de wijk van Washington met sfeer-
volle achttiende-eeuwse huizen, een universiteit (waar 
Bill Clinton is afgestudeerd) en een kanaal waarlangs 
stoelen en bankjes staan om van het uitzicht te genieten. 
Ik koop er collegetruien voor mijn kinderen en klets op 
mijn gemak met de verkoopster die zich afvraagt of 
Trump in Europa populair is en vreest dat zijn dochter 
over een paar jaar een gooi doet naar het president-
schap. Ik eet een verrukkelijke vegaburger bij de Good 
Stuff Eatery, waar Michelle en Barack ook weleens 
komen: er staat een ‘Preze Obama Burger’ en een 
‘Michelle Melt’ op de kaart. En ik drink een cocktail bij 
Martin’s Tavern waar John. F. Kennedy in 1953 Jackie 
ten huwelijk vroeg. Via N Street loop ik terug naar mijn 
Airbnb en ik sta nog even stil bij nummer 3307 waar 
JFK en Jackie woonden voordat hij president werd. 
Hier groeide hun dochter Caroline op, hier werd hun 


