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Jack London chronologisch
1876
Geboren op 12 januari in San Francisco, Californië. Wordt door zijn moeder, Flora Wellman
(17 augustus 18??-4 januari 1922), John Griffith
Chaney genoemd naar haar vriend, de beroepsastroloog William Henry Chaney (13 januari
1821-11 januari 1903), die haar in de steek had
gelaten toen zij hem vertelde over haar zwangerschap. Zij tracht twee keer zelfmoord te
plegen, hetgeen zij vermoedelijk alleen maar
in scène zette om de aandacht te trekken. Wat
voor soort man was Jack London’s natuurlijke
vader? Van zijn antecedenten weten we weinig, behalve dat hij een volbloed Ier was, geboren in een blokhut in Main. Veel van zijn
jonge jaren bracht hij op zee door. Hij was een
korte, krachtig gebouwde man, die op zijn zestigste nog in staat was een vechtersbaas, die op
hem afgestuurd was om hem bang te maken,
de trappen af te slaan. Hij hield zich bezig met
schrijven, het uitgeven van tijdschriften, het
houden van lezingen, lesgeven en horoscopen
trekken. Hij bracht een uitgebreide bibliotheek
bijeen over filosofie, wiskunde, astronomie, en
occulte onderwerpen. Hij was een taalgeleerde
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en een goed kenner van de geschiedenis en de
Bijbel. Onder zijn vrienden, studenten en volgelingen stond hij bekend als een merkwaardig
man. Onder de astrologen gold hij als een van
hun besten. Men zegt, dat hij in Chicago, toen
hij al een oud man was, ongeveer zestien uur
per dag zijn grote werkkracht wijdde aan de
studie van de astrologie, waarin hij een hartstochtelijk en waarachtig geloof had. Hij beschouwde deze als een exacte wetenschap, zoals scheikunde en wiskunde, een wetenschap,
die de mensheid kon opheffen uit haar verwarring. Vrouwen waren Chaney’s zwakke plek.
Flora Wellman was niet alleen astrologe,
maar ook een overtuigd spiritist. Zij hield seances, waar het publiek werd uitgenodigd met
de doden in contact te treden, boodschappen
te zenden aan voormalige dierbaren en, gezien
de bevoorrechte positie van de doden in deze,
advies van hen te ontvangen omtrent de behandeling van hun zaken en liefdesgeschiedenissen, het bijleggen van hun ruzies en het controleren van hun echtgenoten. Het spiritisme
was in de zeventiger jaren van de negentiende
eeuw geweldig in de mode; dozijnen seances
werden overal in San Francisco gehouden en
de gelovigen gingen zelfs zover, dat zij de gees10

ten raadpleegden alvorens een huishoudster in
dienst te nemen.
	Op 7 september huwde Flora Wellman John
London, veteraan uit de Burgeroorlog, weduwnaar en vader van twee dochtertjes; haar zoon
krijgt de naam John Griffith London, en luistert naar de roepnaam Jack. De familie London
leeft in de armste wijk van San Francisco.
1878
Moeilijke tijden. Verschillende verhuizingen in
de komende jaren; en John London verandert
vaak van beroep zonder enig succes. Metselaar
en timmerman in San Francisco; kruidenier in
Oakland; boer in Alameda, Daveport, San Mateo, Livermore; kippenfokker en failliet.
	Om te ontsnappen aan de difterie epidemie,
die bijna Jack en zijn stiefzuster, Eliza, te pakken had gekregen, trok John London met zijn
familie de San Francisco Baai over naar Oakland, waar hij een kruidenierswinkel opzette
en op de plaatselijke markt de producten verkocht die hij zelf verbouwde.
1881
De Londons vertrekken naar een boerderij van
twintig hectare in Alameda.
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1882
Jack London gaat naar school in Alameda.
1886
Na geleefd en gewerkt te hebben op boerderijen in San Mateo County en in de Livermore
Valley, kopen de Londons een huis in Oakland.
Jack London wordt geïntroduceerd in de wereld van boeken in de Openbare Bibliotheek
van Oakland.
1890-1891
Maakt de lagere school af. John London werkt
nu bij de spoorwegen, wordt ernstig verwond
door een trein; Jack London moet de kost voor
zijn familie verdienen, en begint twaalf uur
per dag te werken in Hickmott’s Conservenfabriek. Met 300 dollar, geleend van zijn kindermeisje ‘Tante Jennie’ Prentiss, koopt hij de
sloep Razzle-Dazzle en wordt oesterpiraat in
de San Francisco Baai. Hij komt regelmatig in
het cabaret van Johnny Heinhold, First and last
chance saloon, waar hij vroegtijdig alcoholist
wordt. Deze ervaring staat beschreven in John
Barleycorn (1913).
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1892
Na een zuippartij die uit de hand loopt, gaat de
Razzle Dazzle de fik in en zinkt. Wordt bij de
Visserijpolitie van Californië in Benecia aangenomen als gevolmachtigd politieagent. Ervaringen die hij zal verwerken en romantiseren in
Tales of the Fish Patrol (1905).
1893
Dient acht maanden (januari-augustus) als
volmatroos aan boord van de schoener Sophie Sutherland, en reist naar de Beringzee via
Hawaii, de Binin Eilanden, en Japan. De kapitein van het schip Alexander McLean zal model staan voor de hoofdpersoon van zijn roman
The Sea-Wolf (1904). Eenmaal terug in Californië, werkt hij in een juttenfabriek. ‘Story of a
Typhoon off the Coast of Japan’ wint de eerste prijs (25 dollar) in een wedstrijd voor jonge
schrijvers, gesponsord door de San Francisco
Call.
1894
Werkt als kolenstoker in een plaatselijke elektrische spoorweg krachtcentrale. In april voegt
hij zich bij Kelly’s Leger, het westerse verbond
van Coxey’s Leger van de Werklozen, in een
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protestmars naar Washington. Eind mei verlaat
hij het Leger in Hannibal, Missouri, om in zijn
eentje te zwerven. Wordt gearresteerd in Niagara voor landloperij; keert terug naar Californië na dertig dagen in de Eric County gevangenis te hebben gezeten.
1895
Bezoekt de middelbare school van Oakland,
waar hij in de The High School Aegis korte verhalen en artikelen publiceert. Wordt verliefd
op Mabel Applegarth, die model zal staan voor
Ruth Morse in zijn roman Martin Eden. Mabel
Applegarth was een etherisch wezen met grote, vergeestelijkte, blauwe ogen en een rijkdom
aan goudblond haar. Jack vond haar een bleke
gouden bloem op een slanke stengel. Zij had
een prettige stem en een lach als een klok, en
die lach was voor hem de mooiste muziek van
de wereld. Mabel was drie jaar ouder dan hij,
een oprechte vrouw zonder aanstellerij of kokette manieren. Zij studeerde Engelse taal- en
letterkunde aan de Universiteit van Californië.
Jack bewonderde haar vurig om de uitgebreide
kennis, die in haar mooie hoofd lag opgestapeld. Kunst en cultuur hadden haar onafgebroken belangstelling. Tot zijn grote vreugde be14

handelde zij hem als gelijke en als vriend. Het
werd niets tussen hen omdat Mabel wilde dat
Jack een gewone baan nam en dacht dat hij het
toch nooit als schrijver zou maken.
1896
Wordt lid van de socialistische Labor Party,
komt bekend te staan als ‘Boy Socialist’ uit Oakland. Verlaat de middelbare school en wordt,
na intensief blokken voor toelatingsexamens,
toegelaten tot de Universiteit van Californië.
1897
Verlaat de universiteit wegens gebrek aan
geld. Wanneer zijn inzet als schrijver geen succes heeft, neemt hij een baan in een wasserij
aan de Belmont Academie (waar Frank Norris
twaalf jaar eerder student geweest was). Met
de echtgenoot van zijn stiefzuster Eliza, kapitein James H. Shepard, reist hij eind juli naar
Alaska om in Klondike naar goud te zoeken.
Brengt de winter door in een hut op Split-Up
Eiland in Yukon Territory.
1898
Heeft last van scheurbuik, daalt de Yukon Rivier af van Dawson naar St. Michael aan de Be15

ringzee (8 juni), werkt tijdens reis naar huis
als kolenstoker, komt eind juli in Oakland aan.
Legt zichzelf een strenge discipline op om beroepsschrijver te worden.
1899
‘To the Man on Trail’ wordt in het Kerstnummer van de Overland Monthly gepubliceerd.
In december ontmoet hij Anna Strunsky. Anna
Strunsky, studente aan de Stamford Universiteit, was een verlegen, slank, gevoelig meisje
met donkerbruine ogen en krullend haar. Zij
kwam uit een van de pioniersfamilies van San
Francisco; het huis van haar ouders was een
belangrijk cultureel centrum van de stad. Anna
Strunsky schrijft, dat Jack door haar werd aangeduid als een kameraad, die in de straten van
Oakland sprak en zijn brood verdiende met het
schrijven van verhalen. Toen zij na een lezing
over het socialisme aan hem werd voorgesteld,
kwam het haar voor als ontmoette zij Lassalle,
Marx of Byron in hun jeugd, zo duidelijk voelde
zij, dat zij tegenover een historische persoonlijkheid stond. Hem beschrijvend vertelt zij,
dat zij een jonge man zag, met grote blauwe
ogen, donkere wimpers, en een mooie mond,
die, als hij open ging in een gulle lach, de afwe16

zigheid van een paar voortanden toonde; het
voorhoofd, de neus, de lijn van de wangen en
de massieve hals waren Grieks. Zijn lichaam
gaf een indruk van sierlijkheid en atletische
kracht. Hij droeg een grijs pak en een soepel
wit hemd met vaste boord en een zwarte das.
Tussen Jack London en Anna Strunsky ontstond een stormachtige vriendschap, die waarschijnlijk platonisch is gebleven, nog versterkt
door wilde debatten over sociale, economische
en feministische vraagstukken. Anna Strunsky
was ontsteld, toen hij haar vertelde, dat hij, ofschoon hij socialist was, bezig was de kapitalisten met hun eigen wapens te verslaan, door
veel geld aan hen te verdienen.
1900
Ontmoet in maart Charmian Kittredge (27 november 1872-14 januari 1955). Op 7 april huwt
hij Bessie Maddern (13 juli 1876-7 september
1947). Jack London was vastbesloten geweest,
Mabel Applegarth te huwen, niet alleen omdat
hij van haar hield, maar omdat hij er naar verlangde, getrouwd te zijn. Hij had meer geleefd,
dan op drieëntwintigjarige leeftijd gebruikelijk
is. Hij had een sterk gevoel voor vaderschap,
Zo sterk, dat hij zelfs al als landloper in zijn no17

