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NIEUWE
BESTEMMING

YUKON

ROADTRIP IN
GOUDZOEKERSLAND
Na een zoete zomer daalt in september de luchttemperatuur snel tot het vriespunt. De herfst
kleurt het landschap als in een impressionistisch schilderij en het noorderlicht trekt sluiers van
groen door een donkere hemel. Frank Maas, regiomanager Noord-Amerika, raakt op zijn reis al
snel betoverd door de Spell of the Yukon.
TEKST & FOTOGRAFIE: FRANK MAAS

The Goldrush

De Yukon is een provincie in Canada, noordelijk van
British Columbia en met Alaska als buurman. Met een
oppervlakte ter grootte van Spanje en een inwoneraantal van slechts 40.000, kun je met recht zeggen dat het
een leeg land is. Eindeloze wildernis, waar wolven en
beren grenzeloos rondstruinen. Een handjevol wegen
geeft je de mogelijkheid door te dringen in deze woestenij. Ben je vatbaar voor een overdosis natuur dan is
de Yukon magisch en betoverend. De 19e eeuwse
schrijver Robert Service omschreef zijn gevoel zo:

Discovery Claim National Historic Site, nabij Dawson
City. Hier vonden Skookum Jim Mason, Tagish Charlie
en George Carmacks op 16 augustus 1896 ‘placer’ goud
in Rabbit Creek. Ik sta aan ditzelfde water en zie de
geschiedenis aan me voorbij trekken. De ‘Klondike
Goldrush’ leest als een jongensboek.
Nadat de goudvondst bekend werd, trokken de locals
de bergen in om hun claim te zetten. Ieder kreekje in
de omgeving werd afgegraven en doorzocht op goud.
Zij die er als eersten bij waren, de ‘Klondike Kings’,
werden uiteindelijk schatrijk. Een van deze mannen
was Fred Trump, grootvader van Donald Trump.
Het duurde bijna een jaar voordat de volgende lichting
goudzoekers uit het zuiden arriveerde, per stoomschip
uit Seattle en San Francisco. De meesten van hen hadden totaal geen ervaring met de noordelijke wildernis,
maar zagen dit als een kans om fortuin te vergaren of
hadden gewoon zin in een groot avontuur.
Dit avontuur begon in Skagway, een pop-up town van
boeven en bandieten, ‘just a little better than hell’. Hier

It’s the great, big, broad land ’way up yonder,
It’s the forests where silence has lease;
It’s the beauty that thrills me with wonder,
It’s the stillness that fills me with peace.

Per 4WD door de wildernis
Half september. Met een laatste kleurexplosie toont het
land zich van zijn beste kant. Een toegift voordat de
winter meedogenloos toeslaat. De weg is uitgestorven
wanneer ik bij Johnsons Crossing de South Canol Road
opdraai met mijn 4WD auto. Een bord met ‘no services
next 230 km’ doet me twijfelen. In mijn eentje door de
wildernis, geen verkeer op de weg, stel dat... Nee, niet
twijfelen, ik wil dit doen. De smalle, onverharde weg
dwingt tot rustig rijden. Langs Quiet Lake en de Nisutlin River, door bossen en moerassen, naar de boomloze
toendra en bergpassen van de 2.000 meter hoge Pelly
Mountains. Het voelt als wandelen met de auto. Keer
op keer stop ik en speur met verrekijker naar wild. Ik
krijg een brok in de keel van zoveel schoonheid. Dit is
mijn land. De Spell of the Yukon begint te werken.

Links: De Kluana
Ranges.
Rechts: In 1896 luidde
een goudvondst in
Rabbit Creek de
‘Klondike Goldrush’ in.
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Per 4WD over onverharde wegen.

kochten ze hun goederen in en begonnen aan de
uitputtende trek door het kustgebergte. Boven op de
Chilkoot Pass stond de Royal Canadian Mounted Police
die alleen die goudzoekers doorlieten die voldoende
eten en materialen bij zich hadden om een jaar in de
wildernis te vertoeven. Ter eigen bescherming. Een lijst
van in totaal 1.000 kg! Had je geen geld voor dragers of
paarden, dan moest je dus wel 30 tot 40 keer op en
neer de pas beklimmen om alles boven te krijgen! Voor
velen eindigde het avontuur dan ook hier.
Over de pas, aan Lake Bennett, bracht men de winter
door en bouwde ter plekke een boot. Na de ‘breakup’
van het ijs volgde een uiterst gevaarlijke tocht van 900
km over de machtige Yukon River naar de goudvelden
bij Dawson. Van de 100.000 starters in Skagway bereikten er slechts 30.000 de eindstreep. Daar aangekomen
waren de meeste claims al vergeven en konden ze
slechts in loondienst treden van anderen.
Gedesillusioneerd en vaak een stuk armer verlieten de
meeste fortuinzoekers al snel het toneel.

The happiness of hiking
Halverwege de Top of the World Highway parkeer ik de
auto en trek mijn wandelschoenen aan. De trail, niet
veel meer dan een wildspoor, leidt me door het boreale

ZOU IK
HEM ZIEN,
DE URSUS
HORRIBILUS?
ZIJN NAAM
ALLEEN AL
BOEZEMT
ONTZAG
IN

woud. Bearspray op zak, want in je eentje blijft het toch
spannend…Zou ik hem zien, de Ursus horribilus? Zijn
naam alleen al boezemt ontzag in. Maar al snel ontspan
ik, het gaat vanzelf. De frisse lucht, de simpele
beweging van voet voor voet zetten, het gebrek aan
afleiding en snelheid. Ik besef dat ik gewoon
ontzettend gelukkig word van wandelen.
In het bos zijn eekhoorns druk bezig de wintervoorraad aan te leggen. Zodra ze me zien, maken ze een
scherpe kreet, en rennen ze naar me toe. Maar ook
weer weg, weer naar me toe, en weer weg. Altijd in
tweestrijd. Nieuwsgierigheid versus overlevingsinstinct. Ook al is het geen spectaculair verhaal om mee
thuis te komen, ik word happy van deze dappere bosbewoners! Ook zie ik een haas, een snowshoe hare, nog
in bruine zomervacht maar al wel met witte pantoffels
waarmee ze onhoorbaar wegsprinten. Op een grassige
helling vol salie staat een arctic groundsquirrel rechtop.
Deze eekhoornsoort heeft de ijstijd overleefd door in
diepe holen te overwinteren. Dat doen ze nog steeds.
Hun lichaamstemperatuur daalt dan tot onder nul!
Terwijl ik een koppeltje raven door de lucht zie
buitelen van plezier, ontwaar ik daarboven op grote
hoogte een enorme zwerm kraanvogels. Echte
nomaden.
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Vissende beren aan Chilkoot River.
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ZIJ DIE ER ALS EERSTEN BIJ
WAREN, DE ‘KLONDIKE KINGS’,
WERDEN SCHATRIJK. EEN
VAN DEZE MANNEN WAS
FRED TRUMP, GROOTVADER
VAN DONALD
lacht het lot me toe. Ik maak een ‘flightseeing’ per Cessna vliegtuigje. Alex, mijn piloot, loodst me veilig over
deze wereld van onmetelijke grootsheid. We vliegen
over de Kaskawulsh en Lowell Glacier en scheren over
de vlechtende Alsek River. Dichter bij God kun je niet
komen volgens Alex. De Spell of the Yukon is compleet.
There’s a land-oh, it beckons and beckons,
And I want to go back - and I will
REISINFORMATIE

Zelf naar de Yukon?

Dawson
City

Keno City

Tok
Yu ko n

Silver Trail naar Keno City
Op een druilerige middag rijd ik Keno City binnen,
een ‘stad’ met twaalf (!) vaste inwoners, gelegen aan het
eind van de onverharde Silver Trail. Ik ontmoet er
Mike Mancino, Italiaan van geboorte. In de jaren zestig
is hij hier als klein kind naartoe gekomen met zijn
moeder. Mike heeft heel zijn leven in de zilvermijnen
op Galena Hill gewerkt. Nu de mijn gesloten is, beheert
hij het Mining Museum en maakt de ‘best pizza in
town’ in de tegenoverliggende snackbar. Dat een
museum op zich is. Ik raak er aan de praat met Brad,
een jonge kerel die een claim heeft gezet en goud aan
het delven is. Want met de huidige extreem hoge
goudprijzen zijn de Yukonners weer massaal aan het
goud delven geslagen. De geschiedenis herhaalt zich…
Maar wat wil je ook als je rechtstreeks afstamt van die
allereerste avonturiers en pioniers. Het zit in het bloed.
Net als jagen en vissen. En er stoer uitzien.

Kluane national park
Kluane is de parel van de Yukon. Hier vind je het
grootste vergletsjerde gebied ter wereld buiten de poolcirkel, de grootste dichtheid aan grizzlies in Canada, de
illustere berggeiten in hun dikke vacht, en tientallen
kilometers aan goed uitgezette wandelpaden. Voorheen
trok ik hier als gids van SNP met groepen backpackers
doorheen, op weg naar Observation Mountain en de
Kaskawulsh Glacier. Vandaag, op deze zonnige dag,

Wandelaars op
Observation Mountain.
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THE SPELL OF THE YUKON | 15-DAAGSE
RONDREIS PER HUURAUTO VANUIT
NATUURLODGES EN HOTELS | VERTREK
1 JUNI T/M 31 AUGUSTUS
YUKON CAMPER TOUR | 18-DAAGSE
RONDREIS PER CAMPER |VERTREK 1 JUNI
T/M 31 AUGUSTUS
Ben je geïnteresseerd geraakt in onze nieuwe
bestemming Yukon, noteer dan in je agenda
de SNP Verre Reizen dag op 29 januari, met
een presentatie over de Yukon.
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