Alaxsxaq1, Alaska: alles in het kwadraat
Alaska, alles is er groot en grootst. James Michener begint zijn boek “Alaska” met het
ontstaan, het schuiven van de platen van de Aarde. Daardoor zijn de eilanden, de berg
Denali (de Hoge, 6.190 meter) de Alaska range ontstaan. Het levert wonderschone
natuur op: bergen, 616 gletsjers, rivieren, bossen, toendra’s over een onmetelijk groot
land en niet te vergeten de 2670 eilanden.
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De bewegingen van de aarde gaan nog steeds door, een paar centimeter per jaar met
regelmatig een aardbeving met grote en zelfs extreme kracht. In 1964 verdwenen bij de
zogenoemde Goede Vrijdag aardbeving2 met een kracht van 9,2 dorpen onder de
vloedgolf van 67 meter hoog. Het land zakte op sommige plaatsen enkele meters en ging
op andere plaatsen 9 meter omhoog. In 2002 werd het gebied rondom Denali getroffen
met een kracht van 7,2.
Nu, 2019, is het een warme droge zomer. In Anchorage is een all time high van 32,2o C
gemeten. De droogte leidde tot grote bosbranden. Een record hoeveelheid bos ter
grootte van Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht is verloren gegaan. Zelf rijd ik
noodgedwongen - er is maar één verbindingsweg- door de rook van de Swan Lake Fire.
De weg wordt met man en macht open gehouden. Dat betekent de bermen nathouden.
Desalniettemin is de berm nog aan het smeulen en soms ook aan het branden. En dat
over een lengte van zeker 30 km. Het ontdooien van het permafrost3 leidt volgens de
National Geographic tot CO2 en methaan uitstoot en daarna verandering van toendra’s in
bossen. Allemaal natuurgeweld in het kwadraat.
In de winter is het koud, de bereikbaarheid wordt minder. De rivieren bevriezen, ook de
Nenanariver (64o32”41.1N en 149o04”43.01 W). Die rivier is van belang voor de handel.
Het bevaarbaar zijn van de rivier is daarom essentieel. Het weer kunnen bevaren van de
rivier was in de tijd van de oorspronkelijke bewoners aanleiding voor een groot feest.
Sinds 1917 is er een jaarlijkse weddenschap, de Nenana Ice Classic. Op het ijs wordt een
stalen gevaarte met een klok geplaatst. Wanneer deze door het ijs zakt, is de rivier
bevaarbaar verklaard. Op dat moment (in 2020) kan je een wedje doen. Ik koop samen
met Ben, mijn reisgenoot, een deelname voor $ 2,50. Daar ter plekke hebben we geen
idee, we weten alleen dat de sluiting van de weddenschap 5 april is. Dus ijsvrij in elk
geval na 5 april. Wij besluiten tijdelijk koningsgezind te zijn en zetten in op de verjaardag
van Willem Alexander, 27 april, tijdstip van zijn geboorte is een gokje, 03:43 hrs PM.
Later zien we in dikke boekwerken alle deelnames en de eerdere uitslagen. Onze inzet is
zo gek nog niet. Aan de uitslagen zie je dat het warmer wordt. In de periode 1917-1968
was twaalf keer in april door het ijs gezakt en in de volgende 50 jaar (1968-2017) 23
keer.
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James Michener in “Alaska” Alaska werd oorspronkelijk uitgesproken als Alaxsxaq
https://www.youtube.com/watch?v=jvl-4IWjHXo. 9,2 de een na zwaarste aardbeving ooit gemeten.
National geographic september 2019

Grote bewegingen zijn er ook van mens en dier: Jaarlijks trekken de 900.000 Kariboes in
de herfst bijna 700 km naar het zuiden. De eigenaar van Tangle Lake Inn- de hele locatie
en bemensing inclusief door wind piepend uithangbord zou zo in een film van Tarantino
passen- laat een foto zien, hoe die trek er op deze locatie uitzag. Indrukwekkend. Dit
alles om te illustreren dat het neerschieten van een kariboe die dag door een
medewerker geen probleem is: Er zijn er toch genoeg. Tja, wellicht. Dat dachten ze ook
van de zeeotters, de bisons, de muscus-ossen etc..
Ook de zalmen komen natuurlijk jaarlijks naar hun geboorteplaats (tevens kraamkamer
voor de nieuwe generatie en tevens hun sterfplek) terug. Bij Valdez is vanwege de
teruglopende zalmstand de Solomon Gulch Hatchery gebouwd. Waar de rivieren relatief
kleine hoeveelheden laten zien is bij de broederij een ware volksverhuizing van de Coho
zalm aan de gang. Tienduizenden zalmen verdringen zich voor de zalmtrap en uiteindelijk
leidt dit volgens de folder tot een aanwas van 14 miljoen jonge zalmen.
En dan de mensen. Recente studies laten zien dat Noord-Amerika in twee migratiegolven
vanuit Azië is bevolkt door de Paleo-Siberiërs en later de Paleo-Eskimos, ook afkomstig
uit Siberië4. Rond 1720 kwamen De Russen die wilden weten hoe het oostelijke deel van
hun rijk er uit zag. De Deen Victor Bering zette in opdracht van Tsaar Peter de Grote
hierin de eerste stappen. En daar werd de zeeotter met zijn prachtige vacht ontdekt,
waarna een ware jacht op zijn bont op gang kwam. Dat leidde tot het bijna uitroeien van
de soort samen met een gelijktijdige decimering van de oorspronkelijke bevolking.
Andere ontdekkingsreizigers hebben het land daarna in kaart gebracht. Vancouver en
Cook, maar ook de Spanjaarden, brachten nauwgezet de kust in beeld: kleine roeibootjes
werden ingezet om de inhammen van soms wel 50 km diep in kaart te brengen, qua
diepte, mogelijkheid tot het stichten van een nederzetting en last but not least de
aanwezigheid van een Noordelijke doorvaart te onderzoeken. Jonathan Raban schrijft in
“Passage to Juneau” dat deze tochten per inham soms wel 10 dagen duurden. Die
doorvaart werd niet gevonden en als je de kustlijn ziet, dan kan je je voorstellen dat er
namen zijn ontstaan als Turnagain arm, Deception Pass en Desolation Point. Nu, bijna
300 jaar later gaat de klimaatverandering voor die Noordelijke Doorvaart5 zorgen.
Al die geschiedenis is nauwelijks zichtbaar. In het Museum of the North zie je iets van de
cultuur van de oorspronkelijke bewoners. In 1867 is Alaska als een soort vriendendienst
door de Verenigde Staten gekocht van Rusland. Een Rusland dat toen gebukt ging onder
de financiële lasten van de Krim-oorlog. Uit die periode zie je nog her en der een meestal
ingevallen kerkje en een niet onderhouden kleurrijke begraafplaats.
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De Noordelijke doorvaart is naar verwachting ’s zomers vanaf 1936 ijsvrij (National Geographic, september
2019). In 2017 voer de speciaal gebouwde Venta Maersk zonder ijsbrekers langs deze route van Vladivostok
naar Bremerhaven .
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Nu wordt er gebouwd alsof bouw en klimaat niets met elkaar te maken. Ramen zijn
slechts voorzien van eenvoudig dubbelglas gezien, entrees zonder tocht portaal, veelal
zelf gebouwd en aan elkaar gekoekebakkerd en van slechte kwaliteit. Uitzondering is
Girdwoord, het Aerdenhout en skidorp van Alaska.
Iedereen lijkt ondanks de schoonheid nog op doorreis. Ik heb niemand gesproken die er
geboren is (terwijl volgens de statistieken de oorspronkelijke bevolking 15% van de
700.000 inwoners bedraagt, maar deze vooral in de nog meer afgelegen gebieden
wonen). Ook een man uit Utah, die er 3 jaar op de legerbasis had gewoond, heeft in zijn
tijd niemand gesproken die “territory born” was. Zijn de goudzoekers, de bouwers van de
olie industrie en bijbehorende pijpleiding en de voor het dagelijks leven in de VS
gevluchte oorlogsveteranen allemaal een voorbeeld van een touch and go?
Het is inmiddels eind augustus, de herfst valt in, het land verandert van kleur in
afwachting van de koude, donkere wintermaanden. Courtney, de leidster van een kennel
sledehonden vertelde dat ze in de zomer de sterren en het noorderlicht meer mist dan de
zon in winter: Nog maar eens teruggaan??????
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Zonder twijfel vormt deze reis een bron voor een nieuwe serie werken. Aangetrokken
door het gebied maakte ik in 2014 een portret van een Inuit. Wordt vervolgd.
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