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HET ZUIDWESTEN ONTDEKKEN

Twee dagen in Las
Vegas

Dag 3: Santa Fe
Bezoek vandaag in Santa Fe het
Palace of the Governors (blz.
198) en het Georgia O’Keeffe
Museum (blz. 198) in het centrum, en het Museum of International Folk Art (blz. 200).

De ultieme 24 uursstad Las
Vegas is een neonverlichte
kermis met oogverblindende architectuur en alle
denkbare amusement rondom een ongelooflijke hoeveelheid casinohotels.
•

•

Aankomst McCarran International Airport ligt maar een
kilometer van de zuidkant
van de Strip; taxi’s en shuttlebussen rijden naar alle hotels.
Reserveren Voor de grote
shows (vooral Cirque du
Soleil) moet u maanden van
tevoren reserveren.

Dag 1
Ochtend Begin uw dag op
de Strip met een bezoek aan
het elegante casino Bellagio
(blz. 114) en de overdadige
bloemenpracht in hun befaamde Conservatory. Neem daarna
de futuristische monorail CityCenter (blz. 112) naar de moderne sculpturen in Aria (blz. 113)
en het stijlvolle winkelcentrum
Crystals (blz. 112). Ga nu noordwaarts over de Strip naar Paris
(blz. 114) en geniet van het uitzicht vanaf de ‘Eiffeltoren’. Lunch
op een terras op de Strip of bij
een van de legendarische allyou-can-eatbuffets.
Middag Ga een uur of twee
naar Caesars Palace (blz. 115),
bewonder een versie van
Michelangelo’s David en snuffel
door het overdekte Forum
Shops (blz. 128). Bekijk daarna
het wolkenplafond van The
Venetian (blz. 118) en maak een
gondeltocht over de Canal
Grande. Dineer in een fijnproeversrestaurant en bekijk een
show van Cirque du Soleil (blz.
130). Sluit u tot slot aan bij de
menigte op de Strip en geniet
van gratis attracties zoals de uitbarstende vulkaan bij de Mirage
(blz. 118) en de dansende
fonteinen bij de Bellagio.
Dag 2
Ochtend Begin de ochtend
met een rondgang langs de
megacasino’s aan de zuidkant
van de Strip. Loop tussen de

Dag 4: Chimayó en Taos
Rijd naar de pelgrimkapel bij
Chimayó (blz. 207) en daarna
naar het pittoreske Taos (blz.
208), met zijn eeuwenoude ’huizen’ in Taos Pueblo (blz. 210).
Prachtige architectuur van het CityCenter, zoals Crystals en de Veertorens, Las Vegas

poten van een gigantische sfinx
de piramide van het Luxor (blz.
110) binnen en bezoek een
expositie met voorwerpen uit
de Titanic en de ‘opengewerkte’
lichamen. Wandel daarna door
kasteel Excalibur (blz. 111) naar
New York New York (blz. 111);
vanuit de achtbaan ziet u de
skyline van Manhattan van
dichtbij. Loop noordwaarts naar
het andere eind van de Strip
naar de Stratosphere (blz. 121)
met zijn geweldige uitzicht en
meer spannende attracties.
Middag Ga verder naar het oorspronkelijke centrum van de
stad, waar het Mob Museum
(blz. 122) tot in detail het bloedige verhaal vertelt van het criminele verleden van Las Vegas.
Bekijk een paar casino’s aan Fremont Street (blz. 122) en vergaap u na zonsondergang aan
de geweldige licht- en geluid
shows die de hemel oplichten.
Keer terug naar de Strip en

Wandelen over de Strip, de hoofdstraat van
Las Vegas

Voor praktische informatie over reizen in USA-Zuidwest zie blz. 286–291

proef de ouderwetse Las Vegas
glamour in de langlopende
show Jubilee! (blz. 130). Feest
de hele nacht door in een van
de nachtclubs van de stad.

Route van een week
vanuit Albuquerque
•

•

•

Luchthaven Arriveer op en
vertrek vanaf International
Sunport in Albuquerque.
Vervoer De Rail Runner (blz.
289) rijdt van Albuquerque
naar Santa Fe; voor de rest
moet u een auto huren.
Reserveren Taos Pueblo is
gesloten voor bepaalde
ceremonieën en enige tijd in
de vroege lente. Reserveer
voor een excursie naar
Acoma Pueblo.

Dag 1: Albuquerque
Wandel door het oorspronke
lijke Spaanse centrum van
Albuquerque, met zijn Old
Town Plaza (blz. 214–215),
maar bezoek ook de mooie
musea, waaronder het Indian
Pueblo Cultural Center (blz.
218).
Dag 2: Over de Turquoise
Trail naar Santa Fe
Rijd vanuit de stad oostwaarts
en volg de door de tijd onaangetaste Turquoise Trail (blz.
220–221) over de oostflanken
van de Sandía Mountains. U
passeert de leuke voormalige
mijnstadjes Madrid en Cerrillos.
Rijd vervolgens naar het historische Santa Fe (blz. 196–203),
met zijn prachtige hotels en
restaurants.

Dag 5: Chaco Culture
National Historic Park
Rijd westwaarts naar Chaco Culture National Historic Park (blz.
178–179), waar de enorme precolumbiaanse nederzetting ‘grote huizen’ bouwden, zoals het
650 kamers tellende Pueblo
Bonito. Kampeer in het park of
rijd verder noordwaarts en overnacht in Farmington (blz. 177).
Dag 6: Canyon de Chelly
National Monument
Rijd over de grens van Arizona
naar de Canyon de Chelly (blz.
172–175), waar in de steile kliffen oude ruïnes zijn genesteld
en Navajoherders hun schapen
hoeden bij Spider Rock.
Dag 7: Acoma Pueblo
Rijd terug naar Albuquerque
zuidwaarts via Acoma Pueblo
(blz. 221), waarvan de bewoners
model stonden voor Coronado’s
conquistadores.

Een week in Arizona
•

•

•

Luchthaven Arriveer op en
vertrek van Sky Harbor International Airport in Phoenix.
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Dag 2: De Apache Trail en
Biosphere 2
Rijd over de Apache Trail (blz.
86), ten oosten van Phoenix,
naar Superstition Mountains en
verken de oude rotswoningen
in Tonto National Monument
(blz. 86). Rijd dan zuidwaarts
door het zilvermijnstadje Globe
(blz. 87) en bezoek onderweg
naar Tucson het futuristische
Biosphere 2 Center (blz. 91).
Dag 3: Tucson en Saguaro
National Park
Bekijk het historische, Spaanse
centrum van Tucson (blz. 88–89)
en rijd daarna westwaarts voor
een wandeling door de met
cactussen begroeide heuvels
van Saguaro National Park (blz.
90) en zie het woestijnleven in
het Arizona-Sonora Desert
Museum (blz. 90).
Dag 4: De Mission Trail en
Tombstone
Volg de Mission Trail zuidwaarts
richting Mexico en stop bij de
mooiste Spaanse missiekerk van
het Zuidwesten, San Xavier del
Bac (blz. 92–93). Koop wat souvenirs in het kunstdorpje Tubac
(blz. 94–95) en rijd dan oostwaarts vanuit het grensstadje
Nogales (blz. 95) voor een wildwestvoorstelling in het befaamde Tombstone (blz. 96).
Dag 5: Sedona
Richt u weer op Noord-Arizona
en rijd terug naar de I-10, voorbij
Phoenix, voor de oase van rode
steen (en new-agecentrum)
Sedona (blz. 77).

Het vijf verdiepingen tellende Montezuma
Castle, een 12de-eeuwse rotswoning

Dag 6: De Grand Canyon en
Flagstaff
Reserveer de hele dag voor de
South Rim van de Grand
Canyon (blz. 62–67). Begin met
het uitzicht vanuit Grand
Canyon Village en rijd dan over
Desert View Drive. Ga naar zonsondergang naar het bruisende
Flagstaff (blz. 70–71).
Tijd over…
Ga een dagja naar de
Navajo Nation en overnacht
in Monument Valley (blz.
168–169) of Canyon de
Chelly (blz. 172–175).
Dag 7: Flagstaff to Phoenix
Verken in de ochtend Flagstaff,
met een bezoek aan het Museum of Northern Arizona (blz. 72).
Rijd daarna terug naar Phoenix
en bekijk onderweg de roze ruïnes van Montezuma Castle
National Monument (blz. 76).

Vervoer Een auto huren is
noodzakelijk.
Reserveren Neem contact
op met Taliesen West als u
een excursie wilt doen.

Dag 1: Phoenix
Bezoek het Heard Museum (blz.
82–83) in het centrum voor een
kennismaking met de indianen
van Arizona. Rijd daarna de heuvels in ten noorden van Scottsdale voor een kijkje in Frank
Lloyd Wrights architectuur
studio, Taliesin West (blz. 85).

Gigantische saguaros, de bekende cactussen van het Zuidwesten in Saguaro National Park

14



INLEIDING OP HET ZUIDWESTEN

Twee weken in het
Zuidwesten
•

•

•

Luchthaven Arriveer op en
vertrek van McCarran Inter
national Airport in Las Vegas.
Vervoer Een auto huren is
noodzakelijk.
Reserveren De parklodges
in Zion, Bryce Canyon en
Grand Canyon zijn vaak al
een jaar van tevoren vol
geboekt.

De oranje en rode zandstenen pieken van
Bryce Canyon National Park

Dag 1 en 2: Las Vegas
Zie de beschrijving op blz. 12.
Dag 3: Zion National Park
Rijd ‘s ochtends noordoost
waarts vanuit Las Vegas naar uw
bestemming in of bij het prach
tige Zion Canyon (blz. 158–159).
Rijd met de shuttlebus van het
park door de hele canyon, volg
de korte River Walk en zie hoe
de Virgin River ontspringt uit de
mond van de Narrows.

deling over de Navajo Loop
brengt u naar het hart van deze
doolhof van reuzepieken. Sun
set Point biedt een prachtig
schouwspel van de enorme
woestijn.
Dag 5: Calf Creek Falls en
Capitol Reef National Park
Rijd verder oostwaarts over Hwy
12, een prachtige route door de
wildernis van Grand Staircase–
Escalante National Monument
(blz. 152). Loop langs het helde
re water van de Calf Creek Falls
(blz. 151); weer terug op de weg
steekt u de haarscherpe Hogs
back (blz. 141) over naar Torrey
(blz. 240), uw volgende over
nachtingsplek, ten westen van
de schitterende 160 km lange
rotsmuur van Capitol Reef
National Park (blz. 150).
Dag 6: Goblin Valley en
Arches National Park
Achter de kleigronden die ten
oosten van Capitol Reef liggen,
vindt u de bizarre rotsformaties
van het vrij onbekende Goblin
Valley State Park (blz. 147), die
lijken op monsters uit een
sprookje. Bezoek verder noord
waarts in Green River (blz. 147)
het museum gewijd aan de pio
nier John Wesley Powell. Ten
zuidoosten ligt het Arches Nati
onal Park (blz. 144–145), met
het grootste aantal natuurlijke
bogen ter wereld. Overnacht in
het leuke Moab (blz. 145).
Dag 7: Canyonlands National
Park
Blijf een nachtje extra in Moab
en bezoek het Canyonlands

HET ZUIDWESTEN ONTDEKKEN

Tijd over…
Bezoek de meer afgelegen
plekken in het park – Horse
shoe Canyon en Needles
District (blz. 146); beide
beslaan een dag extra.
Dag 8: Telluride en de San
Juan Skyway
Rijd oostwaarts vanaf La Sal
Junction, ten zuiden van Moab,
Colorado in naar de Rocky
Mountains. Lunch in het stijlvolle
Telluride (blz. 183) en volg de
San Juan Skyway (blz. 182) langs
de besneeuwde bergtoppen
naar het vroegere mijnstadje
Ouray (blz. 183), steek de Red
Mountain Pass (3350 m) over en
daal af naar het wildweststadje
Silverton (blz. 183).
Tijd over…
Blijf nog een nachtje en
maak een ritje met de
stoomtrein door de fraaie
Rockies over de Durango &
Silverton Narrow Gauge
Railroad (blz. 183).
Dag 9: Mesa Verde National
Park via Durango
Rijd westwaarts vanuit Durango
(blz. 183), een victoriaans grens
plaatsje, maar nu een centrum

De resten van Cliff Palace, beschermd door een rotsoverkapping in Mesa Verde National Park

voor mountainbikers, en door
kruis de beboste plateaus
boven de Montezuma Valley
naar het Mesa Verde National
Park (blz. 184–185). Boven op de
kliffen hier bouwden de Ances
tral Puebloans bijna 1000 jaar
geleden hun woningen, zoals
Balcony House en het prachtige
Cliff Palace.
Dag 10: Hovenweep en
Monument Valley
Via afgelegen weggetjes in de
zuidoosthoek van Utah bereikt
u Hovenweep National Monu
ment (blz. 176), met een reeks
mysterieuze stenen torens,
hoog op de rand van diepe
zandgeulen. Ten zuidwesten
van hier en bekend uit talloze
films, vindt u Monument Valley
(blz. 168–169). Dit is het Wilde
Westen op zijn mooist; hier een
nachtje logeren wordt mis
schien wel het hoogtepunt van
uw hele reis.

(blz. 170), waar u met een wan
delexcursie de oude pueblo
Betatakin kunt bezoeken. Rijd
verder naar de South Rim van
de Grand Canyon (blz. 64), waar
u bij Desert View (blz. 67) het
park binnenkomt. Bezoek sites
langs Desert View Drive, zoals
Tusayan Ruin (blz. 65) en het
hoogste uitzichtpunt van de
South Rim, Grandview Point
(blz. 67). Overnacht in Grand
Canyon Village (blz. 66).
Dag 12: Grand Canyon
South Rim
Sta vroeg op om de hele dag te
kunnen doorbrengen op de
South Rim en de ergste woes
tijnhitte te vermijden. Wandel
over de Bright Angel Trail (blz.
67) de canyon in; ga niet hele
maal tot aan de Colorado River
en keer terug voor u al te moe
wordt. Bekijk ‘s middags de

canyon langs Hermit Road (blz.
66) en geniet van de zonsonder
gang bij Hopi Point (blz. 63).
Dag 13: Flagstaff
Rijd zuidoostwaarts naar het
levendige pioniersstadje Flag
staff (blz. 70–72) en bekijk de
vele souvenirs van Route 66.
Reserveer een paar uur voor het
boeiende Museum of Northern
Arizona (blz. 72) en rijd een paar
kilometer oostwaarts naar de
oude ruïnes van Walnut
Canyon National Monument
(blz. 73).
Dag 14: Las Vegas
Neem onderweg terug naar Las
Vegas het laatste stuk van Route
66 (blz. 54–55) en stop in Selig
man. Vergaap u aan de hoogte
van de kolossale Hoover Dam
(blz. 124) op de grens van
Arizona en Nevada.

Tijd over…
Rijd zuidoostwaarts naar
het Canyon de Chelly
National Monument (blz.
172–175). Twee canyons
vol schitterende resten van
de Ancestral Puebloans.

Delicate Arch, een van de 80 spectaculaire bogen in Arches National Park, Utah

Voor praktische informatie over reizen in USA-Zuidwest zie blz. 286–291
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National Park (blz. 146), loop
naar de Mesa Arch en geniet van
het panorama over de canyons,
doorsneden door de Green River
en de Colorado River. Op de
weg terug is bij Dead Horse
Point State Park (blz. 147) het
uitzicht al even mooi.

Tijd over…
Reserveer een dag op de
North Rim van de Grand
Canyon (blz. 67) en bekijk
de bijzonderheden vanaf
Cape Royal Drive.
Dag 4: Bryce Canyon
National Park
Vervolg uw weg oostwaarts via
de bijzondere Zion–Mt. Carmel
Highway (blz. 159) en rijd noord
waarts voor uw overnachting bij
de vuurrode griezels van Bryce
Canyon (blz. 156–157). Een wan



Dag 11: Navajo National
Monument en Grand Canyon
South Rim
Rijd verder westwaarts en neem
een kleine omweg naar het
Navajo National Monument

De South Rim op de Colorado River, kronkelend door de Grand Canyon

92



ARIZONA

PHOENIX EN ZUID-ARIZONA

San Xavier del Bac Mission
San Xavier del Bac is de oudste en best bewaarde missiekerk
in het Zuidwesten. Hij rijst indrukwekkend en fel wit op in het
vlakke en verlaten landschap van het Tohono O’odhamreservaat. De eerste missiepost werd hier opgericht door de jezuïet
Eusebio Kino in 1700 (blz. 44). Het complex zoals het er nu
uitziet, is in 1797 voltooid door franciscanen. De missiepost
is gebouwd van adobesteen en wordt gezien als het mooiste
voorbeeld van Spanish-colonialarchitectuur in de Verenigde
Staten (blz. 26). De kerk maakt ook gebruik van andere stijlen,
bijvoorbeeld in de verschillende barokke krullen. Rond 1995 is
het interieur grondig gerenoveerd, waarbij vijf retablos (altaarstukken) in oude glorie zijn hersteld.
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TIPS VOOR DE TOERIST

De Hill of the Cross, ten oosten van de
missiepost

Praktische informatie
Kaart C5. 1950 W. San Xavier Rd,
16 km ten zuiden van Tucson aan
de I-19. Tel. 520-2942624.
Open dag. 7.00–17.00 uur.

. Hoofdaltaar
Het spectaculaire goud-rode
retablo mayor is gedecoreerd
in de stijl van de Mexicaanse
barok: met bewerkte zuilen.
Meer dan 50 beelden werden
in Mexico gemaakt en naar
San Xavier gebracht, waar
ze verguld en beschilderd
werden.

7-=
∑ sanxaviermission.org

Altaarkoepel
De koepel en de hoge transepten zijn rijk versierd met houtsnijwerk en muurschilderingen
van scènes uit de evangeliën.

. Façade van de kerk

De barokke façade is gedecoreerd met
uitgehouwen afbeeldingen van heiligen
(waarvan sommige sterk zijn geërodeerd),
onder wie de H. Cecilia zonder hoofd en
een onherkenbare H. Franciscus.



2

1

3

Steenwerk
De identiteit van de figuren links van
de ingang is herzien. Lang dacht
men dat het de H. Catherina van
Siena en de H. Barbara betrof, nu
houdt men ze voor de H. Agatha van
Catania en de H. Agnes van Rome.

UITGELICHT

4

1 De mortuariumkapel bevat

een beeld van Maria te midden van
kaarsen.
2 De klokkentoren heeft een ele-

gante witte koepel, die een Moorse
invloed verraadt op de Spanishcolonialstijl van San Xavier del Bac.
3 De patio is niet toegankelijk,
maar is te zien vanuit het museum.
4 Het museum bevat een psalm-

boek in schaapsleer en foto’s van
andere oude missieposten in het
reservaat.

Beschilderd plafond
Bij binnenkomst valt de
glorieus beschilderde
koepel boven de ingang
op. De levendige tinten
vermiljoen en blauw
die zijn aangewend,
contrasteren met het
strenge witte steen van
de achtergrond.

Voor hotels en restaurants in dee buurt zie blz. 237–238 en blz. 249–251

Ingang van
de winkel

Onze-Lieve-Vrouwekapel
De Heilige Maagd wordt met drie
beelden geëerd. Hier is zij uitgebeeld
als Mater Dolorosa ofwel Moeder der
Smarten.

LAS VEGAS
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LAS VEGAS
Las Vegas rijst als een fata morgana op uit de fraaie zuidelijke
woestijn van Nevada, en is één grote aanlokkelijke sprookjeswereld. De unieke aantrekkingskracht van de stad schuilt in
zijn hotels met hun opmerkelijke vormgeving, waarbij steden
als New York en Venetië zijn herschapen. In het hart van deze
paleizen liggen de casino’s, waar jackpotten met miljoenen
dollars jaarlijks bijna 37 miljoen bezoekers lokken.
Het gebied waar nu Las Vegas ligt, werd
tot circa 1150 bevolkt door de Ancestral
Puebloans. Later kwamen hier verscheidene indianenstammen wonen, waaronder
de Paiute, tot de komst van Mexicaanse
handelaars aan het begin van de 19de
eeuw. In 1855 bouwden mormoonse
pioniers hier een fort, dat de basis legde
voor een nederzetting die geleidelijk aan
steeds groter werd. De stad Las Vegas
werd officieel gesticht in 1905. Na 1930
breidde de stad zich sterk uit als gevolg
van de bouw van de Hoover Dam in de
Colorado River, zo’n 48 km verderop, en
het feit dat hier in 1931 het gokken werd
gelegaliseerd. De grote toeloop van werklieden die hun geld kwamen vergokken,
en de door de dam geleverde elektriciteit
en water effenden de weg voor de groei
van Las Vegas tussen 1940 en 1960, toen

het ene na het andere casino verrees. Ook
de laatste jaren zijn er weer nieuwe extravagante gebouwen bijgekomen, zoals het
Bellagio, Venetian en Cosmopolitan, en
aan die groei komt nog geen einde.
Maar ook de omgeving van Las Vegas
heeft veel te bieden. Lake Mead en het
Valley of Fire State Park met zijn bizarre
rotsformaties bieden een keur aan buitenactiviteiten, van paardrijden tot allerlei
vormen van watersport.
Las Vegas was tot 2006 een van de snelst
groeiende steden van de VS, maar het
bevolkingsaantal van bijna twee miljoen
is nu stabiel. Toerisme en gokken blijven
de voornaamste bronnen van inkomsten
van de stad – waar 12 van de 20 grootste
hotels ter wereld staan – maar ook de
huwelijkskapellen en het amusement zijn
vermaard.

Het decoratieve gebrandschilderde glazen plafond van het chique casino van het Tropicana
Venetië nagemaakt, compleet met grachten en gondels, bij The Venetian
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I N L E I D I N G O P Z U I D - U TA H

Inleiding op Zuid-Utah

Vervoer

ZUID-UTAH

U kunt Zuid-Utah het beste met de auto verkennen.
Iedere weg kent zijn charme en het openbaar vervoer is
beperkt. De regio kent één trein, een Amtrak Superliner.
Deze stopt in Green River, 80 km ten noordwesten van
Moab. Enkele grote plaatsen worden door Greyhoundbussen aangedaan. Twee Interstate Highways, de I-15 en
de I-70, passeren respectievelijk het Zion en het Arches
National Park. Tot de hoofdwegen behoren Highway
191 via Moab en de fraaie Highway 12. De laatste voert
vlak langs het Grand Staircase–Escalante National
Monument. Veel onverharde wegen zijn alleen met een
terreinwagen toegankelijk.

Zuid-Utah biedt een overvloed aan prachtige landschappen en kent de hoogste concentratie nationale
parken in de VS. De regio ligt ten noorden van de
Grand Canyon rondom het blauwe water van Lake
Powell en dankt een groot deel van zijn schoonheid
aan het geologische wonder van de Grand Staircase,
een reeks steile, gekleurde terrassen. Erosie door
het weer en de rivier hebben in de nationale parken
Bryce, Arches, Capitol Reef, Zion en Canyonlands tot
een schitterende omgeving geleid. Wandelen, varen
en mountainbiken zijn hier zeer populair. Voor een
uitrusting kunt u in plaatsen als Moab en St. George
terecht.

Symbolen

De toppen van het Zion National Park in de lente
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FOUR CORNERS

FOUR CORNERS

Canyon de Chelly National Monument

Weinig plaatsen in Noord-Amerika kennen een langere
of meer bewogen geschiedenis dan Canyon de Chelly.
Archeologen hebben bewijs gevonden van vier indianenculturen, met als eerste het Basketmakersvolk omstreeks
300 en daarna de Great Pueblo Builders, de makers van de
12de-eeuwse rotswoningen. Deze werden opgevolgd door
de Hopi, die hier zo’n 300 jaar verbleven en gebruikmaakten van de vruchtbare bodem. Omstreeks 1700 verlieten
de Hopi het gebied en verhuisden naar de tafelbergen, om
in de zomermaanden voor landbouw naar de kloof terug
te keren. Nu is de kloof het culturele en geografische hart
van de Navajo Nation. De Chelly, uitgesproken als ‘de Sjee,’
is een Spaanse verbastering van de Navajonaam Tsegi, wat
‘rotskloof’ betekent.

Yucca House Ruin
Deze ruïne van een Ancestral
Puebloanhuis op de tafelberg
bevindt zich in een nis boven een
steile afgrond.

Landschap
De zandsteenrotsen van
Canyon de Chelly bereiken
een hoogte van 300 m en
torenen hoog uit boven de
aangrenzende weiden en
het woestijnlandschap in de
verte. De bodem van de kloof
is bedekt met populieren, die
door de Chinle Wash worden
bevloeid.
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TIPS VOOR DE TOERIST
Praktische informatie
Wegenkaart: D3. 3,5 km O van
Chinle en I-191. n PO Box 588,
Chinle, 928-6745500. Open dag.
8.00–17.00 uur. Gesloten 25 dec.
7 gedeeltelijk. 8 verplicht,
behalve White House.
& rondleidingen. 0 =
∑ nps.gov/cach

De steile wanden van de
White Houserots verheffen zich 168 m boven de
bodem van de kloof.

Hoganinterieur
De hogan, gemaakt
van horizontale balken,
is het centrum van het
Navajofamilieleven.
Het rookgat in het
midden biedt contact
met de hemel, de
onverharde vloer met
de aarde. Een deur aan
de oostkant begroet
de zonsopgang.

Mummy Cave Ruin
De twee pueblo’s in Mummy Cave, gescheiden
door een centrale toren, werden omstreeks 1280
gebouwd door Ancestral Puebloans, die al meer dan
1000 jaar in de regio woonden. Een uitkijkpunt biedt
een mooi panorama.

White House Ruins
Deze groep vertrekken, verscholen in een nis in de
rots, lijkt nauwelijks door de tijd aangetast. De nederzetting lag oorspronkelijk boven een grotere pueblo,
waarvan nu een groot deel is verdwenen, en kan als
enige plek in de kloof zonder Navajogids worden
bezocht. U komt er via een steile, 5 km lange wandeling, die zich over de bodem van de kloof kronkelt en
een prachtig uitzicht biedt.
Rotswoningen boden van de
12de tot de 14de eeuw plaats
aan Ancestral Puebloans en
werden op het zuiden gebouwd,
met koelere ruimten binnenin.

Navajo Fortress
Deze imposante rots werd in1864 drie maanden
belegerd, nadat een groep Navajo de top had bereikt
om aan Kit Carson (blz. 175) en het leger te ontsnappen. Door de volharding van Kit Carson en door hun
hongersnood gaven ze zich over, waarna ze naar een
kamp in New Mexico werden overgebracht.
Voor hotels en restaurants in dit gebied zie blz. 241 en blz. 256–257

Massacre Cave
De kloof kende zijn grootste tragedie in 1805, toen hij door een
Spaanse legermacht werd aangevallen. De Spanjaarden wilden
de Navajo onderwerpen, omdat ze hun nederzettingen zouden
beroven. Terwijl sommige Navajo zich klimmend in veiligheid
wisten te brengen, verscholen anderen zich in een grot hoog tussen de rotsen. De Spanjaarden vuurden in de grot en beweerden
115 Navajo te hebben gedood, onder wie 90 krijgers. Volgens
de Navajo waren de meeste krijgers echter afwezig (misschien
op jacht) en betrof het aantal doden vooral vrouwen, kinderen
en bejaarden. Het enige Spaanse slachtoffer was een soldaat
die bij een poging de grot binnen te klimmen door een Navajovrouw werd aangevallen. Beiden vielen over de rand van de rots,
vandaar de Navajonaam ‘Two Fell Over’. De Engelse naam luidt
‘Massacre Cave’.

Rotstekening in de kloof met de invasie van
Spaanse soldaten

