
TOURS & TIPS

NEW YORK

DE WIEG VAN 
AMERIKA -
HET VRIJHEIDS-
BEELD EN ELLIS 
ISLAND

Die aanblik was het eerste uitzicht op de Nieuwe 
Wereld dat grote groepen nieuwkomers uit 
Rusland, Polen, Duitsland, Ierland, Engeland  
en Italië tot 1954 kregen. Zij werden (bijna) 
allemaal door het quarantainestation en 
immigratiecentrum Ellis Island gesluisd voordat 
ze voet aan wal mochten zetten in hun ‘nieuwe 
vaderland’. Als de bezoeker hier tegenwoordig 
met de veerboot aanmeert kan die zich 
misschien het kippenvel-gevoel voorstellen dat 
door de menigte ging als de lang gekoesterde 
wens van de ‘op-elkaar- gepropte massa’s’ in 
vervulling ging; als ‘huddled masses’ worden ze 
namelijk bezongen in het gedicht van Emma 

Lazarus dat op een plaquette in de sokkel van 
het Vrijheidsbeeld is vereeuwigd. Ellis Island is 
nu een van de grote attracties van New York. 
Dagelijks maken boten vanaf de steiger bij 
Battery Park 1  op de zuidpunt van Manhattan 
elke 45 minuten de rondvaart met stops op  
Ellis Island en bij het Vrijheidsbeeld. In het 
hoogseizoen slingert de rij wachtenden zich 
door het park. Wie er niet vroeg bij is ‘s morgens 
kan wel twee uur in de rij staan. Maar ook dan 
is de tour de moeite waard en niet alleen 
vanwege het uitzicht.

MONUMENT VOOR IMMIGRANTEN
UIT DE HELE WERELD
In het Main Building 2  kunt u stap voor stap de 
procedure nalopen die de immigranten moesten 
ondergaan, voordat ze in Amerika aan land 
werden gelaten. Vele miljoenen Amerikanen 
komen hier ook om in de database naar hun 
voorvaderen te zoeken. Hier kunnen ze precies 
uitzoeken wanneer hun familie hier is ontscheept 
en waar ze vandaan kwam. De helft van alle 
Amerikaanse burgers heeft verwanten die via 
Ellis Island zijn binnengekomen. Het is aan- 
doenlijk om te zien hoe zij proberen zich in de 
situatie van hun voorvaderen te verplaatsen.  
 
Eveneens de moeite waard is de halte bij het 
Vrijheidsbeeld 3 . Sinds 2009 kan weer in de 
kroon worden geklommen van het 93 m hoge 
beeld dat Frankrijk aan de Verenigde Staten 
schonk ter gelegenheid van 100 jaar Onaf-
hankelijkheidsverklaring. Het uitzichtsplatform, 
dat een adembenemende blik op Manhattan 
biedt, was na 11 september 2001 afgesloten. 
Om bij dat uitzicht te komen moet wel enige 
moeite worden gedaan, er zijn 354 traptreden 
te beklimmen.

Het is een panorama dat al vele miljoenen mensen heeft betoverd: rechts  
‘Lady Liberty’ – het Vrijheidsbeeld, het symbool van de beloften van Amerika –  
en aan de horizon de majestueuze skyline van Manhattan, die oneindige  
mogelijkheden in het vooruitzicht lijkt te stellen.

Subway 1 tot South Ferry.

De nabijgelegen Stone Street 6  is geplaveid  
met kinderkopjes en afgesloten voor verkeer.  
In de scheefgezakte oud-New-Yorkse huizen 
zitten authentieke kroegen en cafés, sommige 
met ‘s zomers een terras op straat.

Wie evenwel op zoek is naar een bijzonder 
romantische beleving van de New Yorkse haven 
en het Vrijheidsbeeld, boekt een zeiltocht op de 
historische schoener Adirondack. Dat genoegen 
is met $ 40, of $ 50 inclusief champagne, 
weliswaar geen koopje maar het is zeer waar- 
schijnlijk een hoogtepunt van uw New York-reis. 
De aanlegsteiger 5  bevindt zich op Pier 62 
aan de Hudson, ter hoogte van 22nd Street, een 
kwartier lopen van subwaystation 23rd Street 
(lijn C en E). Tickets online: www.sail-nyc.com  
of telefonisch op 1 212 627 18 25. Vaak zijn  
nog kaarten beschikbaar voor dezelfde dag. 
April tot eind november.

De veerboot legt dagelijks tussen 9.30 en 17 uur 
bij Battery Park aan en gaat naar Ellis Island en 
naar het Vrijheidsbeeld. De prijs voor de boot 
en het museum is $ 19, kinderen $ 12. Omdat 
de toegang tot de kroon beperkt is zou u de 
tickets vooraf via internet moeten bestellen  
als u de kroon in wilt klimmen.  
www.statueoflibertytickets.com/tickets.  
Ellis Island en het Vrijheidsbeeld zijn tot 18 uur 
geopend. Om voldoende uit uw tripje te 
kunnen halen zou u niet later dan 15 uur van 
Manhattan moeten vertrekken.

VERVOER

WAT DRINKEN NA  
AFLOOP

ROMANTISCHE ZEILTRIP

FERRY NAAR  
ELLIS ISLAND

OVERIGENS: wie de rijen voor de veerboot 
naar Ellis Island en het Statue of Liberty wil 
mijden maar wel vanaf het water het klassieke 
uitzicht op de skyline van Lower Manhattan 
wil genieten, die neemt een pendelboot van  
de Staten Island Ferry 4 . Die veerboten 
kruisen 24 uur per dag door de baai van  
New York. En het mooiste is: die boot is geheel 
gratis, je loopt er zo op. De ferryterminal ligt 
aan het oostelijke uiteinde van Battery Park, 
iets voorbij de aanlegsteiger van de Ellis 
Island-ferry.

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-new-york.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


