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� Honderd jaar geleden stierf John Muir

Yosemite telt 125 winters
Dat Amerikanen en buitenlanders vandaag nog zoveel 
natuurschoon in hun land kunnen bewonderen − van 
Yosemite tot Yellowstone − is te danken aan een Schotse 
immigrant die honderd jaar geleden stierf in Los Angeles. 
John Muir kan de geestelijke vader van de grote Noord-
Amerikaanse natuurparken worden genoemd. Hij is 
bovendien ook de stichter van de oudste Amerikaanse 
natuurorganisatie, de Sierra Club (sinds 1892). Twee jaar 
voordien werd mede door zijn inzet Yosemite het eerste 
Noord-Amerikaanse nationale park een realiteit. Het park 
telt dit jaar honderdvijfentwintig ‘winters’, zoals de eerste 
menselijke bewoners ervan pleegden te zeggen. Chris Dutry

Muir werd in 1838 in het Schotse 
kustplaatsje Dunbar geboren. Hij 
is pas elf als het gezin Muir naar de 
Verenigde Staten emigreert. Zijn ou-
ders vestigen zich uiteindelijk op een 
landbouwbedrijf in de staat Wiscon-
sin. Wanneer John en zijn jongere 
broer eventjes vrij hebben, trekken 
ze de omliggende velden en bossen in. 
Hier vat hij zijn liefde op voor de wil-
de natuur, maar hij is ook erg handig 
met houten mechanismen en bouwt 
nauwkeurig lopende uurwerken.
In 1860 trekt hij naar de universiteit 
van Wisconsin, maar al na drie jaar 
vertrekt hij richting Canada, en voor-
ziet onderweg met allerlei jobs in zijn 
levensonderhoud. In 1867 loopt hij 
in Indianapolis een ernstig oogletsel 
op, terwijl hij in een atelier voor wa-
genonderdelen aan het werk is. Een 
maand lang blijft hij blind aan één 
oog, maar herwint uiteindelijk het 
volledige zicht. Vanaf dan neemt hij 
zich voor om zoveel mogelijk natuur-
schoon te zien. Hij wandelt naar de 
Golf van Mexico, zo’n vijftienhon-
derd kilometer zuidwaarts. Vandaar 
zeilt hij naar Cuba en later naar Pa-
nama, van waaruit hij de westkust 
van de Verenigde Staten afvaart om 
in maart 1868 in San Francisco aan te 
komen.
Voortaan wordt de staat California 
zijn thuisbasis. Al gauw ontdekt hij 
de schoonheid van de Sierra Nevada, 
de ‘besneeuwde bergen’, die hij zelf 

liever de ‘bergen van het licht’ noemt. 
In datzelfde jaar begint hij schapen te 
weiden in wat later het ‘Yosemite Na-
tional Park’ zal worden. De drie vol-
gende jaren groeit bij hem het inzicht 
dat de Yosemite-vallei het resultaat 
van het geduldige schuurwerk van 
gletsjers is. Die theorie stuit aanvan-
kelijk nog op veel scepsis, maar later 
geven geologen hem gelijk. Stilaan 
raakt hij meer en meer bekend en 
krijgt zijn woudhut bezoek van be-
roemde tijdgenoten als Asa Gray en 
Ralph Waldo Emerson.

Milieuactivist
Vanaf 1874 begint Muirs schrijvers-
carrière met een reeks artikelen, 
getiteld ‘Studies in the Sierra’. Hij 
verlaat zijn geliefde bergen en gaat 
een tijdlang wonen in Oakland, Ca-
lifornia, van waaruit hij vele reizen 
onderneemt. In 1880 trouwt hij met 
Louie Wanda Strentzel en vestigt 
zich in het plaatsje Martinez, waar 
ze samen hun twee dochters groot-
brengen. Muir werkt er dan op het 
fruitbedrijf van zijn schoonfamilie. 
Dat belet hem niet om tussendoor 
alle continenten te verkennen, maar 
hij keert telkens weer naar de Sierra 
Nevada terug.
In latere jaren legt Muir zich meer 
en meer toe op het schrijven. Van-
daag getuigen zowat driehonderd 
artikelen en tien reisboeken van zijn 
grote liefde voor het hooggebergte 

en de ermee verbonden spiritualiteit. 
Dat blijkt onder meer uit volgende 
gedachte: “Ik ging alleen maar even 
wandelen, en besloot uiteindelijk tot 
zonsondergang buiten te blijven. Want 
naar buiten gaan, zo ontdekte ik, was 
eigenlijk naar binnen gaan.”
In een aantal bijdragen aan het Cen-
tury-magazine waarschuwt Muir 
voor de aantasting van de kwetsbare 
bergweiden en bergbossen als gevolg 
van overmatige begrazing door vee. 
Met hulp van een redacteur van Cen-
tury, Robert Underwood Johnson, 
probeert hij politici te mobiliseren 
rond dit milieuprobleem. Uiteinde-
lijk zal het Amerikaanse Congres in 
1890 met een wet het Yosemite Na-
tional Park in het leven roepen. Ro-
bert Johnson en anderen stellen Muir 
voor om een organisatie op te richten 
die het pas gecreëerde nationaal park 
moet beschermen tegen veehouders 
die zullen proberen om de afbake-
ning ervan te wijzigen in hun voor-
deel. Twee jaar later sticht Muir sa-
men met zijn bondgenoten de Sierra 
Club, waarvan hij tot zijn dood, eind 
1914, de voorzitter zou blijven.

Toch konden Muir en zijn vrienden 
niet verhinderen dat een vallei in 
het Yosemite park onder water werd 
gezet voor de aanleg van een wa-
terreservoir voor de snelgroeiende 
stad San Francisco. De Sierra Club, 
die vandaag zo’n 2,4 miljoen leden 
telt, zet zich nog steeds in voor het 
natuur behoud in Noord-Amerika, 
niet alleen in de natuurparken maar 
ook erbuiten. Vandaar dat ‘de club’ 
ook actief betrokken is bij campagnes 
tegen vervuilende steenkoolcentra-
les en acties tegen de klimaatveran-
dering.
In 1901 publiceert Muir Our National 
Parks, een boek dat de aandacht trekt 
van de toenmalige president Theodo-
re Roosevelt. Twee jaar later bezoekt 
hij Muir in Yosemite en worden de 
fundamenten gelegd voor Roosevelts 
latere, opmerkelijke natuurbescher-
mingsprogramma’s. Muir wordt tot 
op vandaag door zijn landgenoten 
terecht als ‘Vader van onze nationale 
parken’ geëerd. �

� Meer op www.sierraclub.org en 

www.nps.gov

Sequoia-reuzen in de Mariposa Grove, Yosemite (foto: B. Monginoux, Creative Commons)
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