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Yukon
goud!
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Het is er nog: wildernis, waar de wetten van de natuur het voor
het zeggen hebben. Frits Meyst trok voor REIZ& Magazine in het
spoor van 19de-eeuwse goudzoekers door Yukon Territory.
Over de Klondike Highway op jacht naar… goud.
Tekst en fotografie: Frits Meyst

Na een lange vlucht over niemandsland koerst het
toestel van Air North aan op de landingsbaan van
Whitehorse. Onder ons kronkelt de Yukon als een
turquoise lint door het landschap dat afgetopt wordt
door besneeuwde bergpassen. Bij het zien van de
passen klinkt er rumoer in het vliegtuig. Stoere
mannen, met baard en in houthakkershemd,
worden wakker. ‘Shit! Er ligt nu al sneeuw op de
passen’, roept een van hen naar zijn maat in het
gangpad. ‘En, het is nog maar 1 september!’ Een
van die besneeuwde passen is de Chilkootpas
waarover in 1898 tienduizenden gelukszoekers
klommen, op weg naar de goudvelden van de
Klondike. En dat is precies ons doel: hitting the
Klondike Highway.

Goud of zilver?
Samen met Duco, een oude schoolmaat, trek ik
komende week in de voetsporen van de goudzoekers. Dwars door de wildernis van de Yukon
Territory, vlakbij de grens met Alaska. Startpunt:
Whitehorse. ‘Wooow!’, yelt Duco. ‘Bob Ross zou
gaan schuimbekken als hij deze kleuren kon schilderen.’ Het is een stralende dag met temperaturen
van boven de 20 graden als we bij de Five Finger
Rapids staan, 200 mijl ten noorden van White Horse.
Ross, Amerikaans landschapsschilder, genoot grote
bekendheid in de jaren ’80 als presentator van
de populaire tv-serie The Joy of Painting. Vooral
de bergen in Alaska, waar hij als militair jaren
gelegerd was, hadden hem begeistert.
Dit is wat ze Indian Summer noemen. Yukon staat
in vuur en vlam met karmozijnrode struiken en okergele berken. De Five Finger-stroomversnellingen
waren tijdens de Gold Rush het laatste gevaarlijke
obstakel op weg naar Dawson. Verder heersen de
kleuren van Yukon op de 530 km lange route naar
Dawson. Slechts af en toe rijden we door kleine
nederzettingen. En behalve een eenzame zwarte
wolf langs de weg komen we geen hond tegen.
Bij Stewart Crossing, waar de rivieren Stewart en
Yukon samenkomen, slaan we de Silver Trail in,
richting Keno City. Goud werd hier niet gevonden,
maar zilver was een goede tweede. Bij het binnenrijden van Keno waan je je op een filmset van het
Wilde Westen. Begin 20ste eeuw was dit een belangrijke mijnstad. Hier kon alles wat God verboden
had. De plaats is vernoemd naar het gelijknamige
gokspel, een soort lotto – dus tel uit je winst. Tegenwoordig wonen er minder dan 20 mensen in het
vervallen stadje dat opgetrokken is uit blokhutten
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en houten huizen. Her en der staan autowrakken
en we zien een paar roestige stoommachines.
Als we voor een houten huis met het opschrift
Mining Museum staan, komt er een ongeschoren
kerel, met een dikke snor en handen als kolenschoppen, op ons af. ‘Willen jullie het museum in?’,
begint hij, ‘eigenlijk is het dicht. Het is off season.
Maar ik haal de sleutel wel even.’ Even later lopen
we langs oude gereedschappen en verkleurde foto’s
uit de mijnbouw van rond 1900, met Leo Martel als
vrijwillige gids. Leo is ook de eigenaar van het Keno
City Hotel, vroeger een beruchte gokhal. Daar
zit je aan een bar waar de mijnwerkers hun hard
verdiende zilver soms in één nacht stuksloegen.
Leo: ‘Ik ben hier in 1980 gekomen om in de zilvermijnen te werken, maar de meeste zijn dicht.
Dus kocht ik het hotel, samen met mijn broer.’
We lopen met Leo door Keno, dat op zichzelf al
een openluchtmuseum is. Op de Municipal Campground hangt een bordje dat we bij het museum
moeten betalen! Zo staan wij voor de tweede nacht
gratis op een camping waar het seizoen duidelijk
op z’n eind loopt. Faciliteiten zijn er niet. Gelukkig
hebben wij alles in ons huis op wielen.

Vissen met de indianen
52 kilometer verderop ligt Mayo, een oude handelspost aan de Stewart-river. Er staan wat gebouwen
uit de tijd van de Gold Rush en er is een oud kerkhof, maar het heeft niet dezelfde sfeer als Keno.
Als we na een korte stop willen vertrekken, zie
ik commotie aan de waterkant. Een groep van de
First Nation of Nacho Nyak Dun, een Indiaans volk
dat hier al eeuwen woont, is bezig met het inladen
van de boten. Ze gaan naar hun visserskamp bij de
Fraser-watervallen. We maken een praatje (en een
plaatje), als een van de stamoudsten ons uitnodigt
om mee te gaan. Dat klinkt aanlokkelijk, maar ik
twijfel. We moeten nog wat miles vandaag. Maar
Duco hoeft niet overtuigd te worden. ‘Let’s go man!
Zo vaak worden we niet uitgenodigd voor dit soort
dingen.’
Zo zitten we anderhalf uur later in een bootje met
Jimmy Johnny en Frank Patterson die beiden voor
de elandjacht zijn opgetuigd. ‘Elk jaar oogsten we
één elandstier per familie’, vertelt Frank. ‘De koeien

Foto’s pagina 16 en 17: Tombstone Campground aan de
Dempster Highway: ideale plek voor een nacht onder het
noorderlicht. ‘Kijk, uit dit zand wordt goud gezeefd.’

Foto’s met de klok mee: Zilverstadje Keno City, goud werd hier niet gevonden, maar zilver
was een goede tweede. > The Pit, nog altijd dé kroeg in gouddelvers-stad Dawson City.
> Oud-mijnwerkerLeo Martel toont een klomp ruwe zilversteen.
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laten we met rust, die zorgen weer voor de nieuwe
generaties. Zo blijft de elandstand intact. Het is
nu bronsttijd. Dan burlen de stieren – stelletje
aandachttrekkers.’
Hij heeft het nog niet gezegd of het buldert ergens
op de oever. Jimmy pakt zijn megafoon en spreekt
met een stem van berkenbast de dames aan. Met
zijn leren cowboyhoed ziet hij eruit als de indiaanse
versie van John Wayne. Zijn oude Winchester, een
exemplaar dat met plakband bijeengehouden
wordt, houdt hij helaas voor niks gereed. De elanden laten zich niet foppen, en na zes uur tegen de
stroom in ploeteren arriveren we bij het kamp.
De Nacho Nyak Dun-vrouwen zijn druk bezig de
gevangen vis in repen te snijden en te zouten om
ze vervolgens in de rookhut te hangen. Langzaam
verdwijnt de zon achter de bomen, waarna het rap
afkoelt. We warmen ons bij een groot kampvuur,
en als we genieten van de vers gerookte vis komen
de tongen los. ‘Wij gebruiken alles van de eland’,
vertelt Johnny terwijl hij een dik bot naast het vuur
roteert. ‘Dit bot zit vol merg, een goede voedingsbron. De elandhuid looien we, dat doet Betty. Zij
is een van de laatste vrouwen die dat proces nog
beheerst.’ Betty Lucas is dit jaar 80 geworden, maar
ze is er als de kippen bij als ze haar naam hoort.
‘Vroeger was dit mijn jachtgebied’, vult ze aan.
‘Met mijn man en kinderen leefde ik in een blokhut
boven de watervallen.’ Trots vertelt ze hoe ze ooit
op sneeuwschoenen haar vallen controleerde. ‘Te
voet. Want die sneeuwscooters vertrouwde ik niet.
Bij min veertig tonen ze gebreken. Ik was dan dus
wel iets langer onderweg. Soms acht uur!’

Goudkoorts in Dawson City

Foto’s onder v.l.n.r.: Jimmy Johnny, een First Nation-indiaan, met zijn oude
Winchester. > Een dal vol wolken ten noorden van Dawson City. > Het is niet
alles goud wat er blinkt in Dawson.

Aan het einde van de Klondike Highway bereiken
we eindelijk de goudvelden. Links en rechts van de
weg strekt zich een landschap van stenen ‘rupsen’
uit. Het zijn tailings, afgewerkte kiezel die achter de
goudbaggeraars werd uitgespuugd. Het hele dal is
al eens omgespit en in de zijdalen wordt nog druk
gegraven. Vanaf de dag dat de eerste stoomboot in
1898 de Yukon afvoer tot het einde van datzelfde
jaar meerden er meer dan 7.000 schepen af in
Dawson. Tegen de tijd dat deze invasie van 30.000
stampeders goed en wel was gesetteld, waren de
meeste claims al vergeven. Een halfjaar later, in juli
1899, was het als tentenkamp begonnen Dawson
uitgegroeid tot een metropool, groter dan Seattle.
Iedereen wilde een graantje meepikken van de gold
rush. Mining the miners heette dat; zoveel mogelijk
goud proberen los te peuteren uit de zakken van
de gelukzoekers. Dawson was booming. Er werden
luxe houten gebouwen, een bioscoop, theaters,
hoerenkasten, casino’s vol dansmeisjes en maar
liefst drie ziekenhuizen uit de grond gestampt.
Er was zoveel goud in omloop en de schaarste aan
eerste levensbehoeften was zo groot dat het goud
ter plaatse bijna geen cent meer waard was. Een
bakje verbrande spijkers daarentegen, ging voor
800 dollar over de toonbank, een ei kostte 1 dollar
Wie wel slaagde? Nederlander Tony Beets. Hij
kwam in de jaren ’80 van de vorige eeuw naar
Dawson. Tegenwoordig is hij de hoofdrolspeler in
de Gold Rush-serie van Discovery Channel. Door
zijn wilde baard en expliciete taalgebruik wordt
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hij ook wel The Viking genoemd. We vinden hem
met een monteur, aan het werk onder een truck.
‘Eigenlijk kun je mijn werk omschrijven als wegenbouwer. Dagelijks verzetten we zo’n 7.000 m³
grond. Als de toplaag is weggehaald, graven we
door de permafrost tot aan de klei. Het goud kleeft
in flinters, niet groter dan havermout, aan de
kiezel. Daar bij die trommel wordt het gewassen.
Goud is zwaarder dan zand en blijft in de ribbels
op de mat achter.’
In een roestige keet staat een bak met water en
grond. Tony pakt een goudpan en spoelt het water
er behendig doorheen. ‘Kijk, een mooie kleur hier
aan de rand. Als het droog is, ziet het spul er zo uit.
Maar vergis je niet, dit is niet zomaar gedolven.
Er gaat jaarlijks meer dan 100.000 liter diesel doorheen, en we hebben tien man in dienst die 12 uur
per dag werken. Het ene jaar verdien je misschien
een paar miljoen, het volgende jaar houd je amper
wat over. Het is vooral de lifestyle die mij aantrekt.’
Tony plaatst het goud terug in de kluis en sluit de
miljoenenkeet af met een oude schroevendraaier.
Anno 2014 is de Dawson een toeristische attractie
geworden. Nu, in september, is het rustig. Langs de
onverharde wegen loop je langs houten gebouwen
ofwel in hun volle glorie, ofwel in een glorieuze
staat van ontbinding. En wie naast de Municipal
Campgroud door het bos struint, treft er een overgroeid raderbotenkerkhof.

Foto’s v.l.n.r.: Grizzly aan de lunch in Chilkoot-rivier. > Tony Beets, Nederlandse goudzoeker in Dawson CIty. > Mijnwerkerskerkhof in Skagway.
> Verlaten woning aan de Klondike Highway.

Gletsjervlucht
Er zijn twee manieren om het tegen de grens met
Alaska gelegen Kluane National Park te zien:
te voet, middels een wandeling van minimaal een
week, of vanuit de lucht. Wij kiezen voor het laatste.
Een flightseeing. Alleen zien we vandaag helemaal
niks. Striemende regen en laaghangende wolken
boven Burwash Landing maken de vlucht onmogelijk. Gelukkig is het de volgende dag stralend weer.
‘Onder je stoel ligt een zwemvest, achterin een
survivalkit en zo open je de deur.’ Na deze woorden
is de veiligheidsinstructie voorbij en geeft de piloot
gas. Het watervliegtuigje trekt een V in het spiegelgladde meer en komt los. Als we genoeg hoogte
hebben, schieten we tussen twee bergen door een
winter wonderland binnen. In de verte piekt Mount
Logan, de hoogste berg van Canada, boven andere
besneeuwde toppen. De thermometer geeft -25° C
aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat gletsjers
hier (gelukkig) nog steeds groeien, met de 70 kilometer lange Lowell Glacier als recordhouder.

Noorderlicht!
Na ruim een week zit de camperroutine er goed in.
Terwijl ik een ribeye marineer, hakt Duco hout voor
het vuur. We hebben een prachtige kampeerplek
gevonden op een schiereiland aan Dezadeash Lake
langs de Haines Highway. Duco is afgepeigerd en
klimt na het eten in zijn kooi. Nachtenlang stond hij
op de uitkijk, speurend naar het noorderlicht, maar
vandaag trekt hij het niet meer. Onder het genot
van een lokaal gebrouwen Ice Fog-biertje staar ik in
de ‘bush televisie’ en gooi nog een houtblok op het
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vuur. Boven het kamp fonkelt de sterrenhemel. En
dan… toch nog, kruipt er een lange groene golf over
het firmament en maakt de mooiste krullen. Ik grijp
mijn camera en vergeet in mijn haast bijna Duco
te wekken. ‘Kom op, het is begonnen! Aurora!’
Verderop komt ook een andere camper tot leven.
Met z’n vieren staan we op de oever, kijkend hoe
de zonnewind rode en groene patronen tovert op
onze dampkring. Het langverwachte schouwspel
barst in alle hevigheid los en houdt ons tot ver na
middernacht klaarwakker.

Bijna een berenhapje
Haines, Alaska is een charmant stadje op een landtong, omgeven door zee en bergen. Er zijn hier
natuurreservaten waar je niet omheen kunt als je
de Amerikaanse adelaar wilt zien. Een deel van de
Chilkat-rivier langs de Haines is zelfs bestempeld
tot Bald Eagle Preserve. Van oktober tot februari
komen duizenden adelaars naar de rivier om te
overwinteren op de late zalmtrek. Nu, in september,
is er al een aantal neergestreken, maar ze zijn te
ver weg voor een foto. Op de Chilkoot-rivier hebben
we meer geluk. Een enorme dikke arend zit op een
steen in de rivier aan een zalm te kluiven.
We besluipen de arend met camera’s in de aanslag.
Maar als hij bijna beeldvullend is, heeft hij ons in
de gaten en stijgt op. Camera’s ratelen. ‘Gotcha’,
roept Duco als hij zijn beelden terugkijkt. Vanuit
mijn ooghoek zie ik nog net hoe een giga grizzlybeer twintig meter achter hem de uit de struiken
komt. Instant adrenaline! Ik trek stilletjes Duco’s
aandacht, terwijl mijn linkerhand naar de berenspray aan mijn riem gaat. De grizzly heeft ons wel
gezien maar heeft blijkbaar meer trek in zalm en
springt de rivier in. Vanachter een boomstam
klikken we op veilige afstand verder.

‘See you next spring!’

Foto’s onder v.l.n.r.: Overal in Dawson herinnert van alles aan de Gold Rush, zoals
dit detail van een 19de-eeuwse raderboot. Meer dan 7.000 raderboten voeren ooit op
het stadje. > Flightseeing boven Kluane N.P. > Dall schapen zie je overal onderweg.

Skagway ligt op een uurtje varen van Haines. Het is
de laatste stop op onze Yukon-route. De stampeders
stonden hier echter aan het begin van hun avontuur.
Via Skagway en het naastgelegen Dyea kwam het
merendeel van de goudzoekers aan land. Veel
nieuwkomers bleven hier hangen. Ze waren een
makkelijk doelwit voor Soapy Smith en zijn bende
die zorgden dat ze zo snel mogelijk van hun geld
en soms ook leven werden afgeholpen. Uiteindelijk
verloor Soapy een duel en nu ligt ook hij op het
lokale Gold Rush-kerkhof.
De winter staat voor de deur. Een dezer dagen,
als het laatste cruiseschip uitvaart, sluit de laatste
winkel. Een andere winkelierster wacht het niet
meer af. ‘Tussen zomer en winter zitten hier maar
twee weken’, zegt ze, terwijl ze de deur van haar
shop op slot doet. Ze kijkt omhoog naar de asgrijze
lucht. ‘Het gaat sneeuwen. Ik zou maar snel met
die camper over de Whitepass gaan voordat je hier
vast komt te zitten.’ Achter het raam zwaait het
bordje ons na: ‘Closed for the season. See you
next spring!’•

Reageren? reizen@anwb.nl
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