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Breedenmachtigmeandertde
YukondoorCanada.Somssnel,
altijdwaardig.Voorgoudzoekers,
dieeropzelfgebouwdevlotten
overmoesten,washijdeader
naarDawsonCity.Ofnogverder,
zoalshierbijFortyMile.Voorhet
sensuelelandschapdurfdenze
geenooghebben.Alleende
rijkdomtelde.Alleendedroom.

If it can’t be grown, it’s got to be
mined: inDawsonCity telt alleen
goud. EnookdeYukonRiver, de
Canadese adernaarde rijkdom.
Honderd jaar geledenal, bij de
KlondikeGoldrush, vandaag
opnieuw.Tochookgesel voor
fotograafDannyVeys enavonturier
Francis Soenendie opdieYukon
deelnamenaande langste kanorace
terwereld. ‘Hierhebbenal veel
mensenhun lepelweggesmeten.’

tekst Rik Van Puymbroeck
foto’s Kaat Celis



I wanted the gold, and I sought it,
I scrabbled and mucked like a slave.
Was it famine or scurvy – I fought it;
I hurled my youth into a grave.
(Robert Service)

“We komen op het juiste moment.” Het zijn niet de regendruppels op
het tarmac van de luchthaven vanWhitehorse, Canada, waar Danny
Veysopdoelt.De fotograafdachthetvorig jaaral, inLonden.Daarvond
hij een fotoboek van deKlondike-regio. Het fascineerde hem, demeest
opvallendebeeldenwarenaltijdopnieuwdievanfotograafEricA.Hegg.
Voor Veys, zelf documentair fotograaf en docent aan kunstschool Sint-
Lukas,washeteennieuwevonk.Hegghadtussen1897en1901degoldrush
in beeld gebracht. “Voormij gaat het niet zozeer omdie goldrush zelf”,
zegtDanny. “Welomhet feit datHeggenandere fotografendiegedocu-
menteerdhebben.”
En daarom: “We komen op het juistemoment. Net nu is er een nieuwe
goldrushbezig.Dienu fotograferenendanmijnbeeldennaastdieoude
foto’s tonen, datwil ik.”
BovenhethoofdvanDannyVeyssteektdatvanzijncompagnonFrancis
Soenen uit. Soenen noemt zichzelf “meer avonturier dan sportman”,
ondankseencarrièrebijvolleybalclubRoeselareendetriatlonvanZürich
opzijncv.Maarooit liethij zichmetviervriendenhier indeYukon-pro-
vincieafzettenenFranciswasnooitmeerdezelfde.Zijnhuis inRoeselare
is opgetrokken uit Canadees hout, hij ontwerpt lusters van hertenge-
weien, trokdoordeCanadesewoudenenbegonondertussentedromen
vandeYukonRiverQuest: tussenWhitehorse enDawsonCitymet 740
kilometer de langste kanorace vandewereld.
Francisvoorhetavontuur,Dannyvoorde fotografie. “De idealematch.”
Zekennenelkaaraleeuwen,verlorenelkaarwatuithetoog,hunYukon
Projectbrachthenergens in2011 samenineenkano.Die ligt thuis,opde
luchthaven zijn ze al blij dat de peddels de reis van Frankfurt naar
Whitehorse overleefd hebben. Bij Kanoe People inWhitehorse ligt een
identiekebootophentewachten.Hetmerk isWe-no-nah,weegt 17kilo,

kost3.000euro: “Het isdeFerrarivandekano’s”, zegtFrancis.Allemaal
voorhungoudkoortsopdeYukon,eenprojectwaarvoorzesteunkregen
vanSint-Lukas, vanCoalfaceenvanHotz. “Heeldit project kost eenpak
geld. En net toen we eraan begonnen, was het crisis. Dan mag je van
geluk spreken dat er mensen zijn die toch nog willen sponsoren”, zegt
Danny.

Getroost door het goud
Even terugde tijd in, zo’n twaalf jaar: JeffBradyheeft een idee. Innavol-
gingvandeKlondikeGoldrushers,die inSkagwayAlaskavertrokken,een
racenaarDawsonCity.Deplekwaar in 1896het eerste vlokje goudwas
ontdekt.VandaagisBradyjournalist,persmanvandeYukonRiverQuest,
hij zal hier de volgende twee dagen goedgepet rondlopen. Twee edities
lang lietBradydedeelnemersookéchtvanSkagwaynaarDawson trek-
ken. “Over de 53 kilometer lange Chilkoot Trail”, glimlacht Brady. Een
glimlach die alles zegt: “Het was de route die de goudzoekers deden.
Alleendedenzijdat toendeChilkootTrailnogvolledigondergesneeuwd
was.EensdaaroverbouwdenzevlottenomoverdeYukonviaWhitehorse
tot in het noorden te geraken.”
Vandie legendarischetijdbestaanmensonteredendebeelden.VanHegg,
onder meer. De ontreddering in zwart-wit. Kadavers van paarden.
Geraamtesvan lijkbleekverkleumdemensen.Onbegonnenavonturen.
Gepaktengezakteellende.Dedoffeblikniethalfgetroostdoordegedachte
aangoud. “Volgend jaarwillenwedierouteookdoen”,zegtDannyVeys.
“Dan neem ik mijn twee technische camera’s mee. Een Linhof en een
Toyo, die laatste is goed voor negatieven van 20/25 cm, ze wégen ook
enorm.Maar eerst doenwehet laatste stuk.Met de kano.”
Ze zijn met 69 boten, die van Francis en Danny heeft nummer 24.Wit
exemplaar.Alles isberekend.Peddel:“Weegt130gram.”DannyenFrancis
wegenallebei78.Dannyzal vooraanzitten.Zijnblikdraait typischweg,
dan komt er altijd een grapje: “De voorste man is de motor.” Francis
stuurt achteraan. Op allerlei Vlaamse kanalen en wateren en op het
Veerse Meer hebben ze een jaar lang geoefend, zeker op techniek. Op
hoedepeddel idealiter hetwater ingaat. “Ikhadgeen techniek, dusook
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geen verkeerde”, zegt Danny. Francis, hij stak ooit met een kano het
Kanaalover.Ookhetaantalslagenisberekend:“3.600peruur.”Detegen-
standis inkaartgebrachtendedagvoordewedstrijdbegint,monsteren
Francis en Danny die. Nummer 45 is Gaetan Plourde, een Canadees,
maar voor Francis ‘de pizzaman’. “De hele race lang vult hij zich met
pizza’s.” Blijkt nogal efficiënt, Plourde won eerder in de solocategorie.
Maar écht indrukmaken vader en zoon Steve en Connor Landick. Uit
Michiganzijnzegekomen,hunnummer ‘57’ staatopFrancis’ roadbook,
deervaringvandeLandickszoudeenige (enallereerste)Belgischedeel-
nemersvanpaskunnenkomen.DeLandicksbouwdenhunbootzelf. “Dat
wedoor de keuring geraakten, is al dehelft vande overwinning”, glim-
lachtvaderSteve.Maaréchtopzienbarendishundrinksysteem.Vanuit
een reservoir loopt een eenvoudig plastic buisje onbestemd onder de
boot.Waar? “In het water”, zegt Landick. “Ik hebme geïnformeerd bij
de locals. Ze drinken zelf vanhetwater van deYukon.Waaromzouden
wij het dan niet kunnen? Stél nog dat we ziekworden, danwordenwe
pasnadrie dagen ziek. Endan zijnwe al lang inDawsonCity.”

Snelle start
This is The Law of the Yukon, that only the Strong shall thrive;
That surely the Weak shall perish, and only the Fit survive.
(Robert Service)

Het iswoensdagmiddag, 12 uur, 300meter voor de oever vandeYukon
wordt het startschot gegeven. A la Le Mans, de 69 deelnemende ploe-
gen (sommigensolo, anderen induo, sommige teamsmetz’nachten in
de zogenaamde Voyager-boten) moeten lopen naar de start. Dat doen
FrancisenDannymeteenhard,dezieluithet lijf, zewillensnelhetwater
in. Het lukt, als vijfde boot. Maar wat zal het verschil zijn na 740 kilo-
meter?DeLandicksrekenenopeentijdrondde44uur.FrancisenDanny
hopen tussen de 50 en 60 uur te varen. Bijna geldt bij deze start het
Tourcliché: hier gaat het om seconden, aan het eind wordt met uren
gegoocheld.Maarhé: ze zijnweg.
DeYukonmeandertopdekaart:viadeTakhiniHotspringsvaartboot24

DannyVeys

We probeerden te
blijven lachen. Ik heb

Francis gevraagd wat er
op pagina 67 van ons

boek over mental
training stond. ‘Van pijn

ga je niet dood’
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Boot 24

DannyVeysvooraan,
FrancisSoenenachteraan.
Demotorendestuurman,

deeersteBelgenooit in
deYukonRiverQuest. Tussen
WhitehorseenDawsonCity
zijn zemeerdan tweedagen

enzesuuronderweg.
Olympischgoudverdien

jeernietmee.
Wel eeuwig respect.



nulangsPoliceman’sPoint (zepasserenerals43ste,maar“allesgoe!”)om
danLakeLabergeop tegaan.Een immensmeer.Eenmeerzonder stro-
ming. Een eindeloosmeer. EenmeerwaarDanny enFrancismakkelijk
zevenuurzoetmeezijn. Inhunbuurtvaart ‘Help forHeroes’, eenBritse
bootvanachtmetdaarinvierprofessionelerugbyspelers.Eenervanheet
TobyBooth,heeftbloemkoolorenengeennek, zijngezichtdoetdenken
aan dat van de grauwe goldrushers. “He doesn’t like this”, zegt de bege-
leider diemeeopdepersboot opLakeLaberge zit.
Danny, schreeuwend: “Wegaandie dikkeEngelsennog voorbij.”
Francis, vragend: “Waar zitten deLandicks?”
Denacht zal vallenenzekrijgengeenrust.Boot24vaart 25uur.Zonder
stoppen. Blijven eten (“de kachelmoet blijvenbranden”), af en toewar-
mere kleren aantrekken en vechten tegen de slaap. Na 323 kilometer
zullenzeCarmacksbereiken,verplichtestopvanzevenuur, inhethotel
wacht eenbed.Maar eerst zie je er zelf de eerstemenselijke overblijfse-
len uit boten kantelen. Gus Oliveira, 41 jaar, vorig jaar hier opgegeven
met tendinitis indepols: “Ikhadmezelf voorm’n40steverjaardagdeze
race cadeau gedaan”, zegt de man. Wat een cadeau. Hij glimlacht: “Ik
heb de hele nacht alleen gevaren. Afgezien. Maar straks vertrek ik
opnieuw.”StraksdoetookJaniceMasondat.Zewaszobangominslaap
te vallen, ergens onderweg.Maar gaat alles goed? “Ik ben niet zeker of
‘goed’ het juistewoord is.”
En wat doet Terry Wescott hier? Hij is 63 en Vietnamveteraan. Vorig
jaar hier al afgezien als een beest, toch teruggekomen. Hij haalt zijn
schouders op: “Jemoet iets doen in je vrije tijd.”
Het wordt 13u04 als Danny en Francis aan hun zeven uur rust kunnen
beginnen. Met pech, bij het afstoppen kraakt Danny’s peddel. Francis
probeert op automatische piloot de vrijwilligers te helpen de boot uit
het water te halen. Danny spreekt al van terugkeren, volgend jaar.
Onderweghebbenzetochgeprobeerdtelachen.“IkhebFrancisgevraagd
wat er op pagina 67 van ons boek overmental training stond. ‘Van pijn
ga je niet dood.’ Dat is zo. Alwas het ontmoedigend.We vertrokken als
vijfde inWhitehorseenplotsging iedereenonsvoorbij. Ikkanhetalleen
opdeervaringsteken. Ikhebéénjaarmeteenkanogevaren.DieLandicks

zijn in eenkano geboren.”
Endan,eendiepeslaapvanmeerdanvijfuur inHotelCarmacksenweer
eenuurof drie varen later, zie je vanhoogbovendeFive FingerRapids.
Al een jaar weten ze hoe gevaarlijk dit punt is. Er steekt een puist van
een rotsmidden uit de brede Yukon, zewéten dat ze die rechtsmoeten
nemen (deAustralischebootdieuiteindelijkdeze racezalwinnen, gaat
hier overkop), de concentratie op de gezichten stijgt tot hoog boven de
viewpoint. “Hier hebben veel mensen hun lepel weggesmeten”, had
Francis vooraf gezegd. West-Vlaams voor: hier zijn er veel gestorven.
Zekergoldrushers,ooit.Maarzijhalenhet,mooidoordegeulvarend,elke
rapidopvangend.

Redders in nood
Hoe enorm dit land is, blijkt de hele nacht en de hele volgende dag.
Nergensnog langs deKlondikeHighwaynaarDawsonCity is er nu een
weg of zelfs maar een paadje waar iemand de boten kan zien. Van
Carmacks tot het einddoel koerst boot 24 nog 35 uur. Niemand in Pelly
Crossing,waardeeerstesettlersooit IraenElizaVanBibberheetten,ziet
deze bijzondere mannen en vrouwen onderweg. Niemand in Stewart
Crossing,waar je inhetvuilstewinkeltjevanCanadatocheenboekkunt
kopen over de Good Time Girls, het verhaal over de prostitutie die op
gangkwambegin20steeeuw.ZelfsmetmeisjesuitAntwerpen.Erwerd
niet alleennaar goudgezocht.
Zes uur in de ochtend, in Dawson City. Dan is het alweer klaar, het is
amper tweeuurdonkergeweest, zohoog inhetnoorden.Wienietwak-
ker is,wordthetweldoordestemvan the coordinatorvandit stadje, dat
indewinter800inwonersheeftenindezomer3.000. Gisteravondkwam
deeerstebootaan,nunaeen tochtvan tweedagen, zesuur,39minuten
en39secondenkomtTheYukonProjectaan.Anderhalfuurlaternogdan
verwacht. Dat komt door een heldendaad. Kayak 66 was gekanteld,
paddler Gary Seed had nog net een eilandje kunnen bereiken, met z’n
fluitjedeaandachtgetrokkenvanDannyenFrancis. Zijwareneigenlijk
netvoorbij, roeidenanderhalfuurtegendestrominginenreddensamen
met twee andere collega’s de hopelozeman. Al die emoties, al die pijn,
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aldie tegenwindenaldatvechtenzorgtaandefinishbijFrancisvoortra-
nen. Nog dagen voor dikke polsen ook. En voor dewegdraaiende ogen
vanDanny. “Nooit eerderzoveelCanadesepoepengezien”, zegthij over
deurendat ze achter eenbootmet acht Canadese vrouwenvoeren, die
zich elk ombeurt even in deYukonontlastten. “Maar onderwegheb ik
toch ook vaak aan de golddiggers gedacht. En aanHegg. Die deden dat
eerstestuktevoetengingendandeYukonopmeteenzelfgemaaktvlot.”
Veertienboten zijn onderweg gecrasht of hebbenopgegeven.
De eersten (niét de Landicks) waren er na een dag en bijna 18 uur. De
laatsten komen 14 uur na de Belgen aan. En ’s nachts hallucineerde
Francis. “In elke rots zag ik een gezicht.”

Geen folklore
Thank God! There is always a Land of Beyond
For us who are true to the trail;
A vision to seek, a beckoning peak,
A farness that never will fail.
(Robert Service)

El Dorado Hotel. El Dorado Road. Gold Rush RV Campground. Zelfs
Bonanza Esso: alles in Dawson City ruikt naar goud. En dus is het niet
toevallig dat hier de ‘Yukon Gold Panning Championships’ plaatsvin-
den. Je telt 26bassins, jonge enoudemensendie vanoveral komenom
op de traditionelemanier zo snelmogelijk vlokjes goud uit de aarde te
wassen. In één categorie wint de Britse geoloog Rob Lowther (“toeval-
lig hier voor onderzoek naar de goudmijnen”), in een andere verliest
Henry Jebe. “Ik vondwel zes stukjes”, zegt de 67-jarigeman. “Maar dat
steltniksvoor.Het isnieteensvoldoendeomereentandmeetevullen.”
Wie denkt dat dit folklore is, moet eens met Terry Lee praten. In 1979
kwamhij uit Ontario naarDawson, bleef hier,werkte in dewouden en
verwierf zijn eigen claim.Kinkakuheet zijn stuk grond.Hij heeft liever
niet dat we komen kijken (“iedereen gebruikt zijn eigen technieken en
niemand laat die graag zien”) maar hij vertelt wel. Over hoe hard het
leven hier kan zijn. “In de winter van 1981 was het zes weken lang tot
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min60graden.Toenwerdhetmin40, twintig gradenwarmer, het leek
voor ons wel T-shirtweer.” Over hoe deprimerend al die wintermaan-
denmetamperdrieuur lichtperdagzijn.Enoverhoehijvorig jaarvoor
6.000dollargoudophaalde. “Zesprekenvaneentweedegoldrush,maar
eigenlijk ishetdederde.NadeKlondikeGoldRushkwamer in 1981ook
eentje. Ennuweer.Datheeft alleen temakenmetdeprijs vanhet goud.
Zodra die 1.000 dollar per ons bedraagt, loont het de moeite om al die
investeringen te doen.Dat trekt nieuwemensen aan.”

Bodempje van 3.000 dollar
KlimmendbovenDawsonkomjeopdeDrometerecht, jekrijgtereenfan-
tastisch zicht opdeYukon enophet cowboystadje zonder asfaltwegen.
Wateenland.Enwateenprovincie: indeYukon,zogrootalsheelSpanje,
wonen44.000mensen.HierhaaltDannyzijncameraboven.Allesvoor
de fotografie, daarvoor is hij gekomen, hij wil traag werken en in zijn
beeldenvattenhoedemensviademijnbouwophet landschap ingreep.
MetCoalface enprojecten inondermeerLimburg,Mongolië enSpanje
deed hij dat al in andere mijnstreken. Maar hier, in een streek die rijk
werd door de vondst vanhet eerste goud in deBonanzaCreek, fotogra-
feert hij echt terug in de tijd. Dat doet hij nog eenweek langer, bijvoor-
beeld inFortyMile, vandaagverlatenspookdorpjewaaralleeneen indi-
aanhardwerktaanrestauratievanhoutenhuisjes.Maarookopderoute
langsdeBonanzaCreek.Daarliggendemijnenvoorhetrapen,alleenmet
het goud is dat iets arbeidsintensiever, vertelt David Millar van de
GoldbottomMineToursalsweopzijnclaimstaaneneenmedewerkster
met een enorme waterstraal een bodemlaag van makkelijk 20 meter
afspuit. “Goud is 19 keer zwaarder dan water”, zegt hij. “Maar je moet
hetwéldiepzoeken.Debodemispermafrost.Hijmoethelemaalweg, tot
in een laag klei. Daarin zit een laagje goud.”
Endanwordt duidelijkwatTerryLee zei.Wantnahet afspuiten vande
grond, komthet afgraven, dankomthet goldpannen (met eenschoteltje
zevenom te kijken of er goud in zit), dannogwatwassen. Behoedzaam
veegthijmetzijndikkevingeréénsnuifjegoudpoeder ineenkommetje.

Dat kommetje opent hij, je ziet een klein laagje gouden sneeuw en je
snaptwaaromdievingerveegzobelangrijkwas: “Ditbodempje is3.000
dollar waard. Daar moet je hard en lang voor werken. En met het kli-
maat in deze streek is de periode beperkt. Al gaat het beter.We begon-
nenaltijd rond 10april. Enmijnvaderwerkte tot 12 september.Maarnu
kanhetal tot inoktober (glimlacht).Zemogenzeggenwatzewillen.Maar
global warmingmaaktmijwel rijker.”

Met dank aan Francis Soenen, Danny Veys, Marc De Waele en Joost
van der Putten.

Vanuit Frankfurt zijn er wekelijks vluchten van Condor naar
Whitehorse, meer info op www.condor.com
Reizen ter plaatse worden georganiseerd door Nature Tours
of Yukon, meer info op www.naturetoursyukon.com
Met dank aan Nikon Belgium, www.nikon.be

Meer info over het werk van Danny Veys op www.coalface.be
en over Francis Soenen op francis-soenen.be.

DannyVeys

Onderweg heb ik vaak aan de
golddiggers gedacht. En aan
Hegg. Die deden dat eerste stuk
te voet en gingen dan de Yukon
op met een zelfgemaakt vlot

Opde route langs de Bonanza Creek liggen de
mijnen voor het rapen. Omhet goud te vinden
moet je diep gaan, letterlijk en figuurlijk.


