HET GOUD VAN CANADA
Yukon, gelegen in het noordwesten van Canada, is
een van de meest afgelegen gebieden ter wereld en
werd eind 19de eeuw bevangen door de goudkoorts.
In het voetspoor van de goudzoekers van Klondike.

Gezicht vanaf de Haines
Highway op het Kluane National
Park, met op de achtergrond
de besneeuwde toppen van de
Saint Elias Mountains. Rechts:
Goud, het edelmetaal dat
Yukon bekendheid gaf.
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‘Hold on!’

zegt Gebhard. Hij springt op,
pakt de hengel die in een
beugel op de boot staat en duwt
deze in mijn handen. ‘Houd de
lijn strak, er moet spanning
op blijven staan. Voorzichtig
inhalen, niet te snel.’
Ik draai voorzichtig aan het molentje van de hengel en ik voel dat
er flink tegenkracht wordt geboden. Dan ineens, zo’n dertig meter
achter de boot, zie ik een vis spartelen. Ik haal de lijn in, wat nu
veel makkelijker gaat, Gebhard pakt een schepnet en houdt deze
onder de vis. Het is een Amerikaanse meerforel van gemiddelde
omvang. We breken er zeker geen record mee, waardoor we met
een foto in de eregalerij van de lodge zouden komen te hangen,
maar ik ben trots op mijn eerste Canadese visvangst. Gebhard
doodt de vis door hem met een houten stok op zijn kop te slaan en
legt hem in een speciaal reservoir achter in zijn boot. Hij steekt zijn
duim op. ‘Kom op,’ zegt hij, ‘dit is te weinig voor een avondmaal,
we moeten nog wat meer vangen.’ We werpen de hengel weer uit.
Gebhard Zuern, de Zwitserse eigenaar van de Tagish Wilderness
Lodge, en ik zijn vermoedelijk de enige mensen op het enorme
Tagish Lake van ruim honderd kilometer lang en twee kilometer
breed, gelegen op de grens van Yukon en British Columbia. Zijn
lodge ligt volledig geïsoleerd op de oever in de uitgestrekte wilder
nis. We moesten vanaf de Tagish Road twintig kilometer via een
onverharde weg naar het meer rijden, vanwaar Gebhard ons met
zijn boot kwam ophalen om ons opnieuw twintig kilometer verder
bij zijn lodge af te zetten. Om ons heen is een indrukwekkende
leegte, nergens is er ook maar een teken van menselijke activiteit.
GOUDZOEKERS

Ik trek met mijn vrouw een paar weken door Yukon in het noord
westen van Canada. Yukon, een zogenaamd territorium van Ca
nada, grenst aan Alaska en beslaat een gebied zo groot als Spanje.
Het is buitengewoon dun bevolkt, er leven zo’n 38.000 inwoners,
Van linksboven met de klok mee: Leo Martel, eigenaar van het Keno City
Hotel,met in zijn hand een klomp zilvererts; de onverharde Demster Highway,
van Dawson City naar Inuvik, voert door een spectaculair landschap; locals
vermaken zich in The Arm Pit, de lounge van het Westminster Hotel in Dawson
City; het historische kerkje uit de tijd van de goudzoekers in Lake Bennett.
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van wie 29.000 in de hoofdstad Whitehorse en directe omgeving. hoewel het bereiden daarvan best uitdagend kan zijn. Stewart
De rest van de Yukoners woont in enkele tientallen gemeenschap Crossing aan de Klondike Highway is met de deels onverharde
pen verspreid over het uitgestrekte en lege land.
Silvertrail verbonden met het mijnbouwgebied rond Keno City.
Yukon is een ruig, subarctisch gebied, bedekt met eindeloos En van Dawson City loopt over een afstand van 736 kilometer de
boreaalwoud en in het noorden onafzienbare toendravlaktes. Er in 1979 geopende Dempster Highway via de poolcirkel naar In
leven meer dan zes keer zo veel kariboes in het wild dan mensen uvik bij de Noordelijke IJszee. Ten Westen van Dawson ligt naar
en bijna overal moet je attent zijn op de aanwezigheid van beren: de grens met Alaska nog de prachtige Top of the World Highway,
ook niet geasfalteerd, maar met prachtige ver
grizzly’s, bruine en zwarte beren. ‘You are in
gezichten. En daarmee heb je de doorgaande
bear country/ Vous êtes au pays de ours’ lees ik
De menselijke
wegen wel gehad. Hierdoor is Yukon, ondanks
op gele waarschuwingsbordjes bij de toegang
aanwezigheid is als
zijn enorme uitgestrektheid, toch een kleine
tot de natuurgebieden.
een paar inktvlekjes
wereld waar je elkaar makkelijk tegenkomt.
Yukon is slechts sinds enkele decennia
Het volgende dorp kan een paar honderd ki
goed bereikbaar met de auto, daarvoor vond
op een leeg papier.
lometer verderop liggen, maar de kans dat je
het transport vooral via de rivieren en grind
Wonen in Nederland
wegen plaats. Er is een beperkt aantal asfalt
daar iemand tegen het lijf loopt die je een dag
504 mensen per
wegen, slechts twee rijstroken breed, die als
eerder al hebt ontmoet, is behoorlijk groot.
vierkante kilometer,
dunne draadjes door het onherbergzame ge
Een kwart van de bevolking stamt af van
bied slingeren (zie het kaartje op pagina 105).
in Yukon 0,08.
de indianen, de First Nations. Zij waren de
Van het zuiden naar het noordwesten loopt
eerste bewoners die al duizenden jaren gele
den met jacht en visserij in kleine nederzet
de beroemde Alaska Highway, die in 1942 in
acht maanden werd aangelegd nadat Japan de luchtmachtbasis tingen wisten te overleven. Westerlingen kwamen er pas in de
Pearl Harbour had aangevallen en de Amerikanen hun militaire 19de eeuw. Robert Campbell, een pelshandelaar van de Hudson’s
positie in Alaska wilde versterken. In 1948 werd de weg open Bay Company, zette in 1848 een handelspost op, waar hij handel
gesteld voor het publiek. De Klondike Highway loopt over meer dreef met de indianen. Verder trokken er wat goudzoekers door
dan 600 kilometer in noordelijke richting van Whitehorse naar Yukon, maar het stelde allemaal niet zo veel voor. Totdat op 16
Dawson City en geldt in zekere zin als de hoofdweg door Yukon, augustus 1896 George Carmack, een jager die met zijn vrouw
maar je komt tijdens je rit soms maar enkele tegenliggers per uur bij de Tagish First Nations woonde, met twee zwagers in Rabbit
tegen. De weg werd in de jaren ’80 geasfalteerd. Verder zijn er Creek, een zijrivier van de Klondike, goud vonden. Er wordt ook
nog een paar goed onderhouden, goeddeels onverharde wegen, wel beweerd dat zijn echtgenote de vondst heeft gedaan, maar als
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In de vroege ochtend vaart een kano op de stroming van de Yukon River naar het noorden.
Yukon is een eldorado voor kajakkers: de hele route, die een afstand van zo’n 3000 kilometer
beslaat, is met een kano te bevaren. Linkerpagina: Carcross, in 1899 gesticht als onderhoudspost voor de White Pass and Yukon Route-spoorlijn, is een bijzondere mengeling van historische
gebouwen, oude blokhutten en roestige autowrakken.

vrouw en indiaanse moeilijk de mijnrechten of claim had kunnen
verkrijgen. Toen het nieuws van de vondst wereldkundig werd,
trokken duizenden gelukszoekers naar Rabbit Creek, dat werd
omgedoopt in Bonanza Creek. De laatste en grootste goldrush ter
wereld ging van start. Zeker 100.000 mensen van allerlei plui
mage over de hele wereld verlieten huis en haard en trokken naar
het onherbergzame Yukon. Het was een weg vol hindernissen en
lichamelijke ontberingen, veel goudzoekers gaven hun missie al
op voordat ze bij de goudvelden waren aangekomen. De mees
ten kozen voor de route via de Inside Passage langs de eilanden
voor de Noord-Amerikaanse westkust naar Skagway in Alaska,
waar ze lopend de steile Chilikoot Pass moesten oversteken. Als
die hindernis was genomen, lieten de goudzoekers zich met gam
mele schepen of vlotten de Yukon afzakken, waar ze gevaarlijke
stroomversnellingen als de Whitehorse Rapids en Grand Rapids
moesten bedwingen. Ze streken neer op een vlak stuk land waar
de Klondike en Yukon samenstroomden. In korte tijd ontstond een
nederzetting van blokhutten en tenten, waar zich uiteindelijk zo’n
40.000 mensen verzamelden. Dawson City ontwikkelde zich tot
het centrum van de goldrush, er verrezen houtmolens, pakhuizen,
handelsposten, huizen, hotels en aanlegplaatsen voor rivierboten.
Ook het uitgaansleven kwam tot bloei wat Dawson City, nog geen
250 kilometer van de poolcirkel, de bijnaam ‘Parijs van het Noor
den’ gaf, met bars, theaters en dansgelegenheden.

Toen in 1899 in Nome, Alaska goud werd gevonden, vertrokken
de goudzoekers weer net zo snel als ze gekomen waren. Dawson
verpieterde. De pioniers verkochten hun mijnbouwrechten aan
grote bedrijven die de bodem met zware graafmachines, zoals de
nog te bezichtigen Gold Dredge No. 4, volledig omwoelden om de
laatste restjes gouderts naar boven te halen. De bevolking liep te
rug tot amper 1000 inwoners. In 1959 werd Dawson een National
Historical Site, de stad koestert sindsdien haar 19de-eeuwse goud
zoekersverleden en weet ermee talloze toeristen te trekken. Oude
panden zijn herbouwd, historische gebouwen gerestaureerd. Hotel
Bombay’s Peggy, ooit onder meer een bordeel, ademt de sfeer van
Victoriaanse luxe. In het befaamde casino van Diamond Tooth
Gertie zwaaien ’s zomers drie keer per avond cancanmeisjes met
hun rokken en wordt er aan de goktafels met ernstige gezichten
gepokerd. In de nabijgelegen Bonanza Creek, iets verwijderd van
de plek waar Carmack het eerste goud vond, kan de toerist met
een goudpan bij Claim 6 zijn geluk beproeven, maar er zijn maar
weinigen die er ooit nog een korrel hebben gedolven.
Dawson is een prettig en ontspannen stadje, maar oogt ook
een beetje als een openluchtmuseum. in Keno City is de authen
tieke, ongepolijste sfeer van het mijnbouwverleden beter behou
den. ‘Keno is zoals Dawson had moeten zijn,’ zegt Steve Watson,
de plaatselijk bekende uitbater van de Braeburn Lodge langs de
Klondike Highway. ‘Hier vind je het echte Yukon.’ Keno City ligt
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De onmetelijke gletsjers van de Saint
Elias Mountains. Kluane National
Park, dat bekendstaat om zijn grizzly
beren, Dall schapen en berggeiten,
herbergt het grootste ijsveld ter
wereld buiten de poolgebieden.
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Dawson City telt nog vele
houten gebouwen. Door het
smelten van het permafrost,
de bevroren ondergrond, dreigen sommige in te storten.

☛ Afstand: 1500 km ✹ Dagen onderweg: 21 ✹ Spectaculairste plek: Kluane National Park ✹ Favoriet moment: Ontmoeting met een zwarte beer langs de weg

Hoofdredacteur Aart Arsbergen:
‘Ik vind de leegte en uitgestrekt
heid van Yukon geweldig. Bovendien zijn de bewoners erg aardig:
rechtdoorzee en open.’

WHITE PASS & YUKON RAILROAD

Een spectaculaire treinreis van
Fraser naar Skagway en vice
versa voert je over de Whitepass,
een van de hindernissen die
goudzoekersin 1898 moesten bedwingen om in Klondike te komen.
De spoorweg werd in 1898-1900
aangelegd door Michael J. Henly,
die gezegd zou hebben: ‘Geef mij
genoeg dynamiet (…) en ik bouw
een spoorweg naar de hel.’

aan het einde van de Silvertrail, een inmiddels goeddeels verlaten
mijnbouwgebied waar in de vorige eeuw zilver en andere metalen
werden gedolven. Met de sluiting van de nabijgelegen zilvermijn
van Elsa is het gebied een toevluchtsoord geworden van mensen
die voor de luwte van het moderne leven hebben gekozen.
Een voorbeeld daarvan is Leo Martel, een timmerman uit Que
bec die enkele jaren geleden met zijn broer het Keno City Hotel
heeft geopend, een rariteitenkabinet met griezelpoppen, oude
zwartwitfoto’s, opgezette dieren en plastic skeletjes aan de muur.
‘Ik kwam hier in de jaren ’80 als mijnbouwer en ik was meteen
verliefd op deze plek,’ vertelt Martel. ‘Hier wil ik mijn leven eindi
gen’. Hij heeft tien logeerkamers beschikbaar en zijn clientèle be
staat uit mensen die Keno als uitvalsbasis kiezen voor wandel- en
trektochten door de bergen over de oude mijnwegen. Pontificaal
in het midden van het stadje, dat wordt opgesierd door talloze
autowrakken en in onbruik geraakte benzinepompen, staat het
goed onderhouden Keno Mine Museum, het voormalige gemeen
schapscentrum waar de bezoeker een indruk kan krijgen van het
harde mijnwerkersbestaan. De wegen in het dorp van amper twin
tig inwoners zijn onverhard en in de winter loopt de bevolking
terug tot onder de tien.
PUUR EN ONGENAAKBAAR

Maar de menselijke aanwezigheid is als een paar inktvlekjes op
een verder leeg papier. Om een indruk te krijgen: in Nederland
wonen 504 mensen per vierkante kilometer, in Yukon 0,08. Het
grootste deel is simpelweg onbewoond. Dat is goed te zien als je
het landschap vanuit de lucht bekijkt. Langs de spaarzame wegen
is wat activiteit, verder is er niets: geen hoogspanningsmasten,
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geen karrespoor, geen hekken of afrasteringen, geen verlaten hut
of stal, helemaal niks, alleen de stilte van de natuur.
‘Ik vlieg naar links, dan krijg je een goed gezicht op de gletsjer,’
zegt Alex Lansfield, de piloot die mij in een Cessna 207 over het
grotendeels ontoegankelijke Kluane National Park and Reserve
vliegt. We zijn opgestegen in Haines Yunction voor een panorama
tocht langs de gletsjers. Hij lijkt recht op een bergwand af te steve
nen en telt af: ‘Vier, drie, twee, een en… klaar’. Hij zwenkt scherp
uit, ik ben even kwijt wat boven en onder is en de bergwand ver
dwijnt uit het gezicht. ‘Gelukt?’ vraagt hij. Ik steek mijn duim op.
Zo probeert Alex, die in het seizoen zeker twee keer per dag bo
ven het gebied vliegt, mij in een goede positie te brengen voor een
foto van het berglandschap, het grootste gletsjerveld ter wereld
buiten de poolgebieden. ‘Ik probeer een grizzly voor je te vinden,’
zegt Alex, ‘die komen hier veel voor, maar dan moeten ze wel be
wegen. Als ze stil liggen, kunnen we ze niet zien.’ Wel zien we op
steile hellingen de karakteristieke Dalls schapen, evenwichtskun
stenaars die door hun witte vacht duidelijk afsteken tegen de brui
ne bergwanden. Het is fantastisch, deze tocht over dit ongerepte
natuurgebied van de Saint Elias Mountains, waarvan het grootste
deel nog nooit door mensen is betreden. Ik maak als een gek fo
to’s, maar als m’n toestel door een bruuske vliegbeweging van mijn
schoot glijdt, laat ik het even liggen en kijk uit het raam en geniet
van het landschap: puur en ongenaakbaar. Of, om het in Bijbelse
termen te zeggen: woest en ledig, zoals de aarde op de eerste dag
na de schepping, toen de mens zijn opwachting nog moest maken.

VEILIGHEID

In het land van beren
Inuvik

CANADA
Alaska
Dempster Highway
Top of the World Highway
Dawson City

Northwest Territory

Silver Trail
Keno City

PRAKTISCH

Steward Crossing
Klondike Highway
Carmacks
Alaska Highway
Kluane
National Park Haines
Junction

Whitehorse

Alaska Highway

Tagish
Skagway

Aart Aarsbergen was al eens eerder in Canada, in Manitoba, voor
een verhaal over de ijsberen bij Churchill.
KAART: ARMAND HAYE

Chilkoot Pass

In grote delen van Yukon loop je de kans een beer tegen het
lijf te lopen. Er gebeuren weinig ongelukken, maar je moet wel
alert zijn en het wordt aanbevolen om op een trekking een
zogenaamde bear spray mee te nemen om het dier in geval van
nood mee af te schrikken. De overheid verspreidt de brochure
How you can stay safe in bear country waarin beschreven staat
wat je bij een ontmoeting moet doen. Wil niets lukken en is
de beer echt agressief (wat uiterst zelden voorkomt), luidt het
laconieke advies: ‘If it attacks, fight for your life!’

British Columbia
200 km

De reis
Beste tijd om te reizen: eind augustus,
begin september,
met de spectaculaire
herfst en, als je geluk
hebt, kans om het
noorderlicht te zien.
Stopover in IJsland
Yukon ligt ver weg
en het vraagt een
flinke reis om er

te komen. Iceland
Air (icelandair.nl)
vliegt via Reykjavik
naar Edmonton,
vandaar kun je met
een lokale airline
naar Whitehorse
vliegen. Iceland Air
biedt de mogelijkheid een stopover
van maximaal 7
nachten in IJsland
te maken. Je kunt je

reis naar Canada zo
uitbreiden met een
kort bezoek aan dit
inmiddels razend
populaire land. Maak
een trekking door het
woeste landschap of
laat je verwennen in
een geothermische
bron, zoals de Blue
Lagoon, voordat je
thuis weer je gewone
leven oppakt.

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER

105

