
Verse poep en berenpoten
Alaska is ruw, leeg en

koud. Dat levert extreme

landschappen op, bevolkt

door extreme mensen.

’s Nachts slapen ze in

thermo -ondergoed.

Carola Houtekamer

S
ourdough Joe verkoopt vuurwerk en
kunstaas voor flyfishers. Op de krui-
sing van de Glenn Highway en de Ri-
chardson Highway bij Glennallen
staat zijn vuurwerkkraam: God bless

America . Gesloten op zondag.
Joe draait aan een gehaktmolen op zijn toon-

bank. „Wanna know what I’m grinding?” Ja, dat
willen we wel. Na een zorgvuldig ingelaste pau-
ze: „B eer.” Uit de zwarte vuilniszak naast de
molen steekt een bloederige poot. De beer is ge-
schoten door een vriend en Sourdough Joe gaat
er berenburgers van maken. „Je proeft bijna het
verschil niet met rund.” Hij smeert ons voor
drie dollar rotjes en vuurpijlen aan. Om de be-
ren van ons tentje weg te jagen.

We reizen met een huurauto en kampeer-
spullen in de achterbak een paar weken door
Alaska. Vriend Ben had zoveel aanstekelijke ver-
halen verteld over de inwoners van deze uit-
hoek, dat we ze met eigen ogen wilden zien.
Ben, 21, is opgegroeid in Glennallen, een mise-
rabel dorp van 550 inwoners aan de doorgaande
weg en door de plaatselijke bevolking omschre-
ven als „17 overheidsgebouwen en 23 kerken”.
Het toeristenseizoen is begin september nage-
noeg voorbij. De kampeerterreintjes onderweg
raken leeg en de herfst voltrekt zich in een
week.

Wij arriveren nét wanneer Sarah Palin is be-
noemd tot running mate van kandidaat McCain.
Ze is het gesprek van de dag in Glennallen, want

haar man komt van hier.
De vrouw bij het drive-thru espressostandje

voorziet een glansrijke carrière voor Palin. „Mc-
Cain is oud, weet je”, buigt ze zich over de toon-
bank. „En het is een stressvol beroep. Palin kan
wel president worden.”

Alaska, overwegend republikeins, heeft zo’n
680.000 inwoners, van wie vijftien procent na -
tive. Bijna de helft woont in de stad Anchorage,
een rommelige verzameling stripmalls en brui-
ne flats met rookglas. De rest is versnipperd over
een oppervlakte van zo’n 36 keer Nederland, met
bergen, toendra en bossen. De enige weg die he-
lemaal naar het noorden gaat, de Dalton High-
way naar de olievelden van Prudhoe Bay bij
Deadhorse, is een onverhard grindpad van 666
kilometer, met twee gehuchten onderweg.

„Het ellendige van Alaska”, legt vriend Ben
uit, „is dat het onmogelijk is om een vriendin te
vinden. In een straal van honderd mijl wonen
twee meisjes die je kunt daten. En die zijn dan
niet leuk.”

Ben had het geluk dat hij goed kon opschie-
ten met de enige jongen van zijn leeftijd in de
omgeving. Ze hadden samen een muziekband
en keken video’s om de winter door te komen.
Nu heeft hij het wel gezien. Deze week vliegt hij
naar het zuiden om te gaan studeren.

Wij willen ook weg uit Glennallen. We rijden
honderden mijlen naar het zuiden over wegen
die tot aan de sneeuwgrens van het Chugach-ge-
bergte reiken. Tot Valdez, een kustplekje waar
barbecuende toeristen met Filippijnse seizoens-
werkers concurreren om de meeste zalm. Want
in de Filippijnen, legt slimer Matthew op de ka-
de van Valdez uit, „hebben we alle kleuren geld.
Rood, paars, oranje, goud. Maar geen groen. En
dat halen we hier.” Matthew schraapt op topda-
gen zestien uur per dag vissen leeg.

De enige weg vanaf Valdez is terug naar het
noorden. Onderweg stappen we uit om naar een
smeltende gletsjer te klauteren. Na veel uren
slaan we rechtsaf, een door de autoverhuurder
verboden grindpad naar mijnstadje McCarthy
in.

Harder dan dertig kilometer per uur gaat niet
op de honderd kilometer lange weg vol gaten en
stenen. We maken ons zorgen over de onverze-
kerde autolak en alles wat aan de onderkant ka-
pot kan. Op mijl 45, de eerste verpoosplek, drin-
ken we een kopje koffie.

Voor dat kopje moet eerst de generator aan.
Het meisje dat de koffie zet, vertelt dat dit de
eerste winter wordt die ze in Alaska zal door-
brengen, in de cabin naast de rivier met haar
kersverse echtgenoot. Ze helpt een gezin uit de
buurt met homeschooling en haar man rijdt een
pendelbusje in McCarthy. Hun droom is om een
terrein voor christelijke kinderkampen op te
zetten aan de McCarthyroad.

Mensen die niet een paar bittere winters in
Alaska hebben meegemaakt, zijn nog niet sour-
dough, niet door de wol geverfd, dat weet ze wel.
Maar de kou gaan ze overleven. Alleen moet het
brandhout nog worden gehakt.

We zetten ons tentje op waar de weg dood-
loopt. McCarthy blijkt een idyllisch plekje aan
het einde van de wereld, waar alleen nog maar
bergen en ijsvelden zijn. In de zomer wonen er
66 mensen. Het wordt kouder. De sneeuwgrens
zakt, de bomen worden geel, de dagen korter. Te
lui om te koken, eten we frietjes in de kroeg en
drinken we Alaskan Amber, Alaska’s favoriete
bier. ’s Nachts slapen we in thermo-ondergoed.

E en parkwacht vertelt dat McCarthy tijdens
de drooglegging de plek was waar mijn-
werkers uit het naburige Kennicott, nu

verlaten, drank en vrouwen vonden. B ootleggers
deden goede zaken. Handig was dat je alleen met
de trein in McCarthy kon komen. Dus hadden de
bewoners met de machinist afgesproken dat hij
een bepaald signaal zou geven met de stoomfluit
als er agenten aan boord zaten. Konden ze net op
tijd hun drank en stokerijen verbergen.

We mountainbiken naar Kennicott en duiken
weer in onze Chevy, op weg naar Fairbanks, het
noorderlicht achterna. De zon zet de bergen vol
knalrood fireweed in brand. Arenden vliegen
langs de bergen, rivieren storten onder de weg
door. Af en toe passeren we lelijke lintbebou-
wing en dichtgetimmerde motels.

Aan de Copper River slaan we onze tent op.
Twee overgebleven vakantiegangers in een RV –
een Amerikaanse kampeerbus van onwaar-

schijnlijke afmetingen – waarschuwen ons voor
drie grizzlies die ‘s nachts over het onbeheerde
kampeerterreintje schijnen te struinen. De op-
merking: „En een ervan is buitengewoon agres-
sief”, houdt me de hele nacht wakker. „Overdre-
ven”, vindt mijn man en valt na vijf minuten in
slaap. Maar de volgende ochtend ligt de grond
bezaaid met verse poep en staan overal afdruk-
ken van berenpoten.

Na het ontbijt – geen douche, al dagen niet –
wandelen we naar de brede, snelstromende
Copper River. Echtpaar Gary en Mary uit Valdez
hebben hun bus over het zand naar het water
gereden. Ze gebruiken een fishwheel om de zalm
uit de rivier te halen.

Gary rijdt rond met een f o u r-w h e e l e r . Hij heeft
al 25 jaar MS. Voordat hij met vervroegd pensi-
oen ging, werkte hij voor Alyeska, de beheerder
van de oliepijpleiding die achthonderd mijl van
Prudhoe Bay naar Valdez loopt. Op het moment
dat hij in een rolstoel moet, zegt hij, rijdt hij
zichzelf van de kade in de haven.

En weer verder, naar Fairbanks. Het swingen-
de, zwarte baptistenkerkje dat we bezoeken
haalt de gevoelstemperatuur graden omhoog in
deze koude, lelijke stad. Misschien interesseert
stadsplanning je niet als je midden in zoveel
prachtige natuur woont.

De laatste paar dagen zakken we af naar het
zuidelijke Kenai schiereiland, twee dagreizen
v e r d e r o p.

We eindigen met een bezoek aan Whittier,
dat na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht
als volledig afgesloten legerbasis in een perma-
nent mistige baai. De treintunnel is pas in 2000
voor autoverkeer opengesteld. Voor 12,50 dol-
lar mogen auto’s per toerbeurt door de een-
b a a n s k o k e r.

Whittier is rommelig en lelijk, maar het
meest deprimerende is nog wel dat bijna alle
tweehonderd inwoners in de veertien verdie-
pingen tellende Begich Towers wonen. De kin-
deren kunnen via een ondergrondse tunnel van
de voormalige soldatenflat naar hun schooltje
lopen. Handig bij sneeuw.

Het regent als we langs de verroeste trucks
onder de flat lopen. De kille mist ontneemt het
uitzicht. De winter dringt zich op. We doen zo-
als de mensen die niet tegen de koude leegte
kunnen. We vluchten. �

‘In een straal van honderd

mijl wonen twee meisjes

die je kunt daten’

De kinderen kunnen via een

tunnel van de voormalige

soldatenflat naar hun schooltje

Tips voor groentjes

· Kamperen is de beste keuze in Alas-
ka. De meeste hotels zijn te lelijk en te
duur. Op veel plekken zijn prachtige,
goedkope kampeerplaatsen. Let wel:
vaak is er alleen een toilet en geen stro-
mend water.
· Eind augustus is een prachtige tijd
om naar Alaska te gaan. Bijna alle toe-
risten zijn dan weg. Na half september
kan het landinwaarts al gaan sneeu-
wen.
· Het Kenai schiereiland is prachtig,
maar het dichtst bevolkt. Wie naar de
leegte wil, rijdt via Glennallen naar Fair-
banks en verder.
· Het grootste gedeelte van Alaska is
niet per auto bereikbaar. Overweeg een
bustocht naar de North Slope, een
boottocht naar een eiland, of vlieg met
een bushpilot naar een afgelegen eski-
modorpje.

�� Informatie over vissen in Alaska:
sourdoughjoesalask anfishing-
flys.com

Verlaten molen bij Kennicott

Leegstaand motel in het stadje Igloo

Omgeving van kustplaats Valdez Foto´s Jaap van Heusden

Sourdough Joe verkoopt vuurwerk en kunstaas voor flyfishers


