
In de tuin van de 

openbare bibliotheek 

heerst een serene rust.

“Als mijn benen in beweging komen, komen mijn gedachten 
op gang”, schreef Henry David Thoreau in de 19e eeuw. 
Waar de beroemde loopfilosoof steevast koos voor de  
bossen buiten Boston, is de stad zelf juist uitgegroeid tot 
een uitgelezen wandelbestemming. Drie routes. 
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Boston
      per benenwagen 



Struinen door  
de geschiedenis
Wie nog niet verzadigd is door 
de geschiedenisles steekt 
door naar de victo riaanse 
brownstones en sfeervolle 
kasseistraatjes van de wijk 
Beacon Hill. Haal een gratis 
plattegrond bij het Museum of 
Afro-American History, en de 
Black Heritage Trail vertelt in 
deze mooiste wijk van de stad 
in 2,5 kilo meter en 14 stops het 
indrukwekkende verleden  
van de eerste generaties 
gekleurde Bostonians.

Het tempo opvoeren
liever de vaart erin? Zelfs fervente sporters 
krijgen in Boston bijkans een minderwaardig-
heidscomplex van de duizelingwekkende hoe-
veelheid hardlopers die door de straten sprint. 
ook zelf de snelle sneakers mee? De mooiste 
route is in ieder jaargetijde de uitgestrekte 
esplanade langs de charles river. geen zorg: 
met zijn fijne vergezichten is het park ook 
populair in de vijfde versnelling. 

De kustlijn van Boston was in de 17e eeuw het 
allereerste land dat duizenden vooral Britse 
gelukszoekers zagen na de maandenlange over
steek van de Big Pond. Op de plek waar ze  
hun driemasters losten, verrees zo een van de 
vroegste steden van de latere Verenigde Staten. 
En waar in andere Amerikaanse metropolen 
inmiddels de wolkenkrabbers domineren, heeft 
het bescheiden bos aan hoogbouw zich in down
town Boston keurig rond de oudste gebouwen 
van de stad geschikt. Grote trekpleisters ontbre
ken. De ware attractie van Boston is Boston zelf. 
Spreek op straat een willekeurige reiziger aan en 
hij geeft dan ook gegarandeerd één reden voor 
zijn bezoek: “De alom aanwezige geschiedenis.”  
Met op een goede tweede plaats: “Het compacte  
stratenplan. Het is onvoorstelbaar; je kunt hier 
werkelijk alles op je wandelschoenen bereiken.”
Boston is niet alleen een van Amerika’s oudste 
steden, maar ook de bakermat van de onafhan
kelijkheidsstrijd tegen de Engelsen. Hier werd  
letterlijk de lont in het kruitvat gestoken. Volg 

gewoon de rode lijn in het wegdek en deze  
Freedom Trail – een waar begrip onder  
Amerikaanse wandelaars – leidt u vanzelf langs 
alle historische hoogtepunten in het centrum. 
Langs de schots en scheve graven van duizenden 
Sons of Liberty. Langs het antieke oorlogsschip 
USS Constitution. Langs het balkon waar de 
Founding Fathers hun onafhankelijkheids
verklaring voordroegen. Wie dacht dat de  
VS om geschiedenis verlegen zitten, moet in 
Boston diep door het stof. Tussen het groen  
van Boston Common en de 67 meter hoge  
obelisk van Bunker Hill worden wandelaars  
in 4 kilometer op 13 historische tussenstops 
getrakteerd. De route valt ook in tegenover
gestelde richting te lopen, om af te sluiten in  
het oudste en meest begeerde van de talloze 
stadsparken. Tussen de imposante eiken van 
Boston Common sliepen eerst de Britse  
soldaten, maar hier krioelt tegenwoordig een 
aan genaam mierennest van hardlopers, yoga
klasjes, forenzen en héél veel eekhoorns.

Walk the line
Voor de geschiedenisliefhebber

Volg de rode lijn – de Freedom Trail –  

en u komt vanzelf bij dit indrukwekkende  

oorlogsschip, de USS Constitution.

1. Boston common
2.  Massachusetts state 

House
3. park street church
4.  granary Burying 

ground
5.  king’s chapel & Burying 

ground
6.  site of the first public 

school
7. old corner Bookstore
8.  old south Meeting 

House
9. old state House
10. faneuil Hall
11. paul revere House
12. old north church
13.  copp’s Hill Burying 

ground
14. uss constitution 
15. Bunker Hill Monument

 >>  
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Op foodsafari
“iedere reiziger kent het”, 
weet Audrey giannattasio. 
“Als je je huiswerk niet doet, 
en dus niet weet waar je 
moet eten, laat je honger  
je algauw genoegen nemen  
met de mindere maaltijden.  
en dat is doodzonde. Zeker  
in Boston!” gelukkig schiet ze 
reizigers te hulp met heerlijke 
foodtours door de mooiste 
wijken van de stad. Waar-
schuwing: zorg dat u met een 
gezonde trek aan de tour 
begint, want achteraf kunt  
u geen pap meer zeggen. 
www.bostonfoodietours.com

Rijdende keukens
Waar de meest veelbelovende jonge chefs in andere steden  
hun eigen restaurant openen, nemen ze in Boston maar wat  
graag hun intrede in een van de vele foodtrucks. Deze rijdende 
keukens tuffen het hele jaar hun rondes door de stad, en  
serveren daarbij de overheerlijkste gerechten. een pizza  
met boerenkool en buffelmozzarella? De jongens van stoked  
hebben er zelfs een houtoven voor in hun busje gezeuld.  
liever wat eigentijdse Asian fusion? Mei Mei biedt uitkomst  
met ‘The Double Awesome’. 
www.stokedpizzaco.com, www.meimeiboston.com

Trek gekregen van al dat gesjok? Mooi zo. 
Want ‘Beantown’ Boston ontpopt zich  
de laatste jaren ook tot een van de meest 
onvolprezen culinaire bestemmingen van 
de VS. “De boel explodeert”, bevestigt 
Audrey Giannattasio, zelfverklaard foodie 
en afgestudeerd aan de Cambridge School 
of Culinary Arts. “Alle nieuwe eetgelegen
heden en farmers markets zijn nauwelijks 
bij te houden en onze chefs worden over
laden met prestigieuze prijzen.” Hoewel de 
stad geen gebrek heeft aan toprestaurants 
(O Ya! Clio! Asta!) worden de lokale  
kookkunsten echter ook verrukkelijk  
duidelijk op een wat toegankelijker niveau, 
benadrukt Giannattasio. Zelfs tussen de 
statige panden van Back Bay: een van de 
chicste wijken van Boston en een prima 
startpunt voor een culinaire ontdekkings
reis. Een plek die sowieso niet voorbij
gelopen mag worden is Parish Cafe.  
Eigenaar Gordon Wilcox vroeg de beste 
chefs van Boston om elk één broodje  

voor hem te ontwerpen, en serveert in  
zijn ongedwongen eetcafé sindsdien  
spotgoedkope sterrensandwiches waar  
de locals letterlijk voor in de rij staan.  
Of neem Legal Sea Foods, waar vislief
hebbers likkebaardend boven hun chowder 
– een dikke, Amerikaanse vissoep – hangen, 
maar waar met hetzelfde gemak een  
verrukkelijk bord gemarineerde bloem
koolroosjes wordt opgediend. Via het 
gelauwerde Flour (brood en gebak), Bacco 
(wijn & kaas), Burdick (de chocolade waar
mee Facebookoprichter Mark Zuckerberg 
zijn eega versierde) en een uitbuikpauze 
tussen de treurwilgen van de Public  
Gardens, loopt u door naar The Paramount 
(nononsenseontbijtjes tot diep in de mid
dag) en Fastachi (designerpinda’s) in 
Charles Street. Uiteindelijk komt u uit in 
het Little Italy van North End: de popu
lairste restaurantwijk van de stad, waar de 
Italiaanse nonna’s de keukens bestieren.  
U kunt hier onder meer neerploffen voor 

Bostons allerbeste cappuccino’s (Vittoria), 
cannoli’s (Modern Pastry) en ciabatta’s 
(Bricco Panetteria). Maar vergeet ook de 
prijswinnende pizza’s van Regina Pizzeria 
niet, die al werden verkozen tot een van de 
beste van heel Amerika. “Dat krijg je met 
een steenoven uit 1883”, glundert de gezel
lige manager.  

Streetfood van sterrenniveau
Voor de culitoerist

 >>  

1. parish cafe
2. Burdick chocolates
3. flour Bakery
4. Bacco’s Wine & cheese
5. legal see foods
6. The paramount

7. fastachi nuts
8. regina pizzeria
9. Vittoria caffe
10. Modern pastry
11. Bricco panetteria

Het water loopt je in de  

mond bij het zien van al dit  

lekkers bij Flour Bakery.

Legendarische broodjes  

bij Parish Cafe.

Stoked is een mobiele pizzeria, 

waar men gebruikmaakt van 

een traditionele houtoven.

Prijswinnende pizza's  

bij Regina Pizzeria.
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Gratis naar binnen
een bezoek aan de beste 
musea van Boston hoeft 
helemaal niet veel geld te 
kosten. Zo is het icA elke 
donderdag tussen 17.00 en 
21.00 uur gratis en mag u  
bij het MfA elke woensdag 
tussen 16.00 en 21.45 uur 
betalen wat u zelf wilt. ook 
het isabella stewart gardner 
Museum kent regelmatig 
open dagen – al hoeven 
vrouwen met de naam  
isabella hier überhaupt nooit 
de portemonnee te trekken.

klM vliegt 17 keer per dag in 7 uur en 58 minuten  
naar Boston. 
n Vliegen naar Boston: vanaf 50.000 Award Miles.

Vliegen naar Boston  

slapen in Boston
Hotel nine Zero is een eigentijds 
designhotel met comfortabele 
kamers en een eigen vintage 
cocktaillounge waar 's ochtends 
ook het ontbijt wordt geser-
veerd. Het gebouw is zeer cen-
traal gelegen, op de hoek van 
stadspark Boston common en 
dus aan de voet van de freedom 
Trail. www.ninezero.com 

Museum with a view
Wie nog energie overheeft, 
verlengt de route door vanaf 
het opera House nog 2 kilo-
meter door te lopen naar het 
institute of contemporary Art 
(icA). niet alleen verenigt het 
icA de modernste werken  
van de stad: even de hoek 
omlopen en u zit vanaf de 
Harborwalk bij het us District 
court op de eerste rij voor 
het allermooiste uitzicht over 
de skyline van Boston.

Eén tip: laat u in Boston niet te snel verleiden 
tot een pubquiz. Met MIT en Harvard – twee 
van de beste universiteiten op aarde – is het  
aantal bollebozen hier namelijk ongekend hoog. 
Vooral Harvard heeft sinds 1636 nadrukkelijk 
zijn stempel gedrukt op de stad, niet in de laat
ste plaats omdat het intellectuele campussfeertje 
de kiem legde voor het bloeiende culturele  
leven door ook een keur aan kunstacademies  
en conservatoriums naar Boston te lokken.  
“Bostonians noemden hun stad algauw het 
Athens of America”, weet Cynthia Chace van  
het Museum of Fine Arts (MFA). Met een  
knipoog: “Maar ja, wij vinden onszelf ook het  
centrum van het universum.” Dit mooiste 
museum van de stad is hoe dan ook het eerste 
instituut in de VS dat impressionistische schil
derijen van onder meer Rodin en Degas begon  
te ver zamelen. Maar in de ‘encyclopedische  
collectie’ worden ze moeiteloos gecombineerd 

met Egyptische dodenmaskers, Congolese been
ornamenten, moderne foto grafie en kakelbonte 
popart. Heimwee? In de ‘Hollandse zalen’  
wachten de werken van Vincent van Gogh,  
Ferdinand Bol, Frans Hals, Hendrick Avercamp, 
Jeroen Bosch, Lucas van Leyden en nog meer 
landgenoten. Door naar winkelstraat Newbury 
Street, waar alle galerieën – niet zelden weg
gestopt op een van de hogere verdiepingen – 
bewijzen dat Boston ook qua moderne kunst 
zijn mannetje staat. “De stad krijgt wereldwijd 
steeds meer erkenning in de contemporaine 
kunstwereld”, erkent ook directeur Ryan Cross 
van de toonaangevende Barbara Krakow  
Gallery. “Ons verbaast het soms ook nog wel, 
hoor. Dan stapt hier weer een Japanner uit de 
lift die speciaal voor ons is overgevlogen uit 
Tokio. ‘Vergeet New York’, zegt zo iemand dan. 
‘Boston is de nieuwe city of art.’ Ja, daar kunnen 
wij het natuurlijk alleen maar mee eens zijn.” << 

Van Avercamp tot Warhol
Voor de kunst- en cultuursnuiver 

U kunt rustig een middag vullen met  

een bezoek aan het Museum of Fine Arts. 

Boston is een groene stad  

met veel parken, waaronder 

Boston Public Garden.

Met meer dan 450.000 voorwerpen  

is het Museum of Fine Arts een van de  

grootste musea in de Verenigde Staten.

Barbara Krakow Gallery.

1.  isabella stewart gardner Museum
2.  Museum of fine Arts (MfA)
3.  Berklee performance center
4. Boston public library
5.  copley square / Trinity church
6. robert klein gallery
7. Barbara krakow gallery
8. Theater District
9. Boston opera House
10.  institute of contemporary Art (icA)
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