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VAN PRUDHOE BAY (ALASKA) NAAR USHUAÏA (ARGENTINIË)
Ik ben net weer aangekomen in het Prudhoe Bay Hotel. Alles ziet er vertrouwd uit.
Ik ken de skyline, afgelijnd met zware machines, booruitrustingen, vrachtwagens
en prefab wooncontainers die een paar verdiepingen hoog op elkaar gestapeld
zijn. Ik weet waar ik moet tanken en waar het begin van de Dalton Highway ligt.
Het voelt vreemd om zo vertrouwd te zijn met de weg naar het Prudhoe Bay Hotel,
op zo’n obscure plaats. Alle gebouwen, die op aangelegde stroken gravel op de
toendra staan, worden gebouwd in de winter, wanneer de grond bevroren is.
Geschreven door Nick Sanders
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W

anneer ik aankom bij het
begin van de zomer, hier op
het noordelijke halfrond,
effenen nivelleermachines de
gravel- en zandwegen. De zon
staat hoog aan de helblauwe
hemel en zal de komende weken niet in de buurt van de
horizon komen.
Het stadje Prudhoe (of correcter: Deadhorse) heeft een
migrantenbevolking van 12.000 oliearbeiders - het ligt dan
ook vlak naast het grootste olieveld van de VS. Voor het
handvol motorrijdende globetrotters dat tot hier geraakt,
is Prudhoe de noordelijke terminus van de Pan American
Highway. Het is ook het meest noordelijke punt in NoordAmerika dat via de weg te bereiken is. Ik doe een poging
om de Amerika’s te doorkruisen, van hier naar Ushuaïa,
een stad een halve wereld verderop, aan het meest zuidelijke punt van Zuid-Amerika. Daar zal ik omdraaien en
meteen weer terug rijden. Dat wil ik zo snel mogelijk doen.
Dat is het doel van mijn reis.
Het interieur van het hotel is bekleed met tapijt en
warm - comfortabel zelfs - en eens in de kamer pak
ik mijn spullen uit. Ik heb vier camera’s bij me en
een computer, allerlei kabels en stekkers, een tanden-

“Voor het handvol motorrijdende
globetrotters dat tot hier geraakt,
is Prudhoe de noordelijke terminus
van de Pan American Highway.
Het is ook het meest noordelijke
punt in Noord-Amerika dat via de
weg te bereiken is.”
borstel, boorddocumenten en mijn identiteitspapieren en verder eigenlijk niks. De kleren die me warm
moeten houden, draag ik al. Het gebrek aan duisternis
’s nachts werkt ontregelend, en ik ben opgewonden door
wat me te wachten staat. De geïsoleerde wegen, het woeste
berggebied, de woestijnen, de Alto Plano en de hoge vlakten, steden die barsten van geuren die doen denken aan
het Oosten, Azië, de Cariben, vage luchtjes van een hutsepot van huizen die gebouwd werden uit gedroogde aarde,
gebakken in een bloedhete zon. Mijn hoofd staat niet stil:
teveel energie, ik vind geen rust; en dan plots heb ik vrede
met alles, vallen mijn ogen dicht en soes ik weg.
Yamaha’s Super Ténéré lijkt bekwaam genoeg om elk
denkbare motoromgeving aan te kunnen en niks brengt
hem uit zijn evenwicht. Terwijl het karakter van de R1
- waarmee ik mijn eerdere wereldreizen heb gemaakt gekenmerkt werd door onmiskenbare deugnieterij, dan
is de Ténéré in vergelijking eerder onbeschaamd. Hij kan
probleemloos en zonder aan comfort in te boeten een veel
groter scala aan ondergrond aan dan ikzelf. Ik maak me
zorgen: ondertussen zou er toch al wel iets moeten geknapt
of losgekomen zijn? Maar alles blijkt muurvast te zitten, ik
zie nergens vloeistof lekken, ik zie geen olievlekken op de
grond wanneer ik mijn parkeerplaatsjes verlaat.
Maar we hebben nog een lange weg te gaan.
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Een gezicht doorgroefd
met reis- en levenservaring.
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De volgende dag bereid ik me voor om
te vertrekken. Er wordt geen ceremonie
gehouden voor mijn vertrek, niemand
erkent mijn poging, niemand is hier
om me uit te wuiven of geluk te wensen
aan het begin van iets waarvan ik vurig
hoop dat het een ongeziene prestatie zal
worden. Ik voel niets anders dan ingetogen interesse. En om eerlijk te zijn,
vind ik het goed zo. Want ook al was ik
hier aanwezig, ik was ook min of meer
onzichtbaar, teveel opgeslorpt in mijn
anticipatie voor de reis om opgemerkt
te worden. De hotelreceptionist en de
baas tekenen mijn getuigenboek, een
geschreven document dat bevestigt dat
ik wel degelijk besta en dat ik ben waar
ik zeg dat ik ben. “Vaarwel,” mompel
ik. “Ik zie je wel wanneer ik terugkom.”

“Ik word overweldigd
door de vrijheid van het
alleen-zijn. Er is een
verantwoordelijkheid
verbonden aan dit soort
zelfbestuur: jij hebt alles
onder controle, elke
gangwissel, elk uur op
de motor en bij elke
ademteug een hart
dat te snel slaat.”
De receptionist wuift even, zonder de
ware betekenis van mijn woorden te
begrijpen. De zee is bevroren en buiten
de stad weerklinkt er geen enkel geluid.
Net als de zee, verroert de wind niet. Ik
word plots overweldigd door de vrijheid
van het alleen-zijn. Er is een verantwoordelijkheid verbonden aan dit soort zelfbestuur: jij hebt alles onder controle, elke
gangwissel, elk uur op de motor en bij
elke ademteug een hart dat te snel slaat. Je
voelt je echt, intens levend – maar soms
is het teveel. Stel je kleuren voor die te
helder zijn, blauw zo fel dat het pijn doet
aan je ogen; de niet aflatende dreun van
een motorblok die ritmisch aandringt
om sneller te rijden dan je eigenlijk wil,
tot je bedaard de teugels weer aanhaalt.
Het merendeel van de weg naar het eerste
stadje Coldfoot is niet geasfalteerd, maar
de Super Ténéré handelt piste en asfalt
af in even grote gemoedsrust. Onderweg,
terwijl ik de North Slope Haul Road - aka
de Dalton Highway - bedwing, splitst de
Atigun bergpas de beroemde Brookes
bergketen in tweeën. De pas is een boomloze vallei, aan beide kanten
omzoomd door steile bergwanden.
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Dit is een spectaculaire streek – wild, weids,
rauw en het merendeel van het jaar niet
toegankelijk voor de meeste reizigers. Ik
bereis de route die de Ice Road Truckers het
hele jaar door rijden, door Ice Cut, langs
Chicken Run, op motorrem Oil Spill Hill
afdalend, enorme stofwolken achterlatend
waardoor het lijkt alsof het stadje Beaver Slide
net gebombardeerd werd. Het is min zeventig
graden in de winter, ’s zomers blijft het net
boven het vriespunt. Op dit moment, hoewel
de meren nog bevroren zijn, warmt het op;
maar heel binnenkort zal het hier weer afkoelen. Je kunt hier echt maar een heel korte
periode met de motor doorheen reizen.
Het wordt een harde reis, dat weet ik, maar
so what? Ik vraag me nog steeds af of deze reis
eigenlijk wel relevant is en op welke manier,
maar ach, wat zou ik anders doen met deze
paar weken van mijn leven? De voorbereiding
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heeft veel langer geduurd dan dat. Ik heb deze
route al jaren in mijn hoofd, en de dubbele
run – eerst zuidwaarts rijden en dan noordwaarts helemaal terugkeren – is al lange tijd
een droom. Jonge elanden galopperen over de
smeltende permafrost en in stilstaand oppervlaktewater, waarbij ijskoude druppels op
hun zomervacht spetteren. Soms vertragen
ze, dan sprinten ze weer een eindje, inschattend of ze weer het spoor kunnen volgen waar
ik hen met de motor vanaf gejaagd heb. We
houden het grapje kilometerslang vol.
Ik rijd hard en snel. Je voelt je sterk bij het
begin van een project, waarschijnlijk omdat je
niet weet wat er je nog te wachten staat. Maar
ik spreek mezelf tegen, want dat is niet helemaal waar. Ik weet exact wat er me te wachten
staat, ik verkies gewoon om het te negeren.
Als ik teveel zou nadenken over het drie keer
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op rij doorkruisen van de Amerika’s, dan zou
ik er waarschijnlijk niet eens aan beginnen. In
plaats daarvan beheer ik het project in mijn
hoofd, ik bekijk het per sectie in plaats van
mezelf aan het geheel bloot te stellen. Om
de… 23.500 kilometer doorheen de Amerika’s in negen weken tijd te doorkruisen als
training is al snel, om het meteen daarop nog
twee keer te doen in ongeveer 40 dagen tijd is
iets helemaal anders.
De Dalton Highway is een stille route, maar
verder zuidwaarts, op dichterbevolkte stukken van de Pan American Highway, vechten
massa’s voertuigen voor een plaatsje op de
weg. Als je vatbaar bent voor paranoia, dan
zou hier ook het typische malcontente personage uit de theaterliteratuur kunnen toeslaan.
Maar het is geen oorlogstheater, meer een
pantomimepodium waar je op staat, maar
dan helemaal blootgesteld.

Op dit moment is de ondergrond droog boven waterbronnen en kreekjes de strijd In 1996 heb ik al eens geprobeerd deze reis
zand. De harde, samengeklitte aarde veran- aan met beren om toch maar die ene forel te ondernemen, in 30 dagen van Ushuaïa
dert soms van kleur naar donkerrood, met te kunnen vangen. Wolkensluiers hangen naar Fairbanks. Ik faalde. Ik raakte verveeld,
verschillende tinten bruin en gravel die het in een extreem blauwe lucht. Terwijl asfalt verafschuwde mijn schrale vertoning en ging
zand op sommige plaatsen grijs kleurt. De en hard zand elkaar afwisselen, is de Dalton naar huis. In 2010 probeerde ik nog eens, dit
weg werd onlangs nog genivelleerd, waar- Highway afgezoomd door bessenstruiken; keer met een schema dat 21 dagen besloeg.
door oneffenheden uitgevlakt werden en er blauwe bessen, kleine rode braambessen en Ik moest ermee stoppen vlakbij Santiago de
Chile, op drie dagen van
zowel harde als mulle
Ushuaïa. Mijn gebrek
secties zijn, verbonden
“In 1996 heb ik al eens geprobeerd deze reis te
door modder, gedroogd
ondernemen, in 30 dagen van Ushuaïa naar Fairbanks. aan verwarmde kledij
maakte dat mijn uitgedoor de wind en gebakIk faalde. Ik raakte verveeld, verafschuwde mijn
putte lichaam niet de
ken door de zon. Ik
schrale vertoning en ging naar huis.”
kans kreeg te recupemag niet vergeten dat ik
reren. Mijn boord- en
me niet op de Alaskan
Highway bevind, maar ten noorden ervan, zalmbessen die eruit zien als framboosjes. Af identiteitsdocumenten werden gestolen,
op een van de meest desolate stukken weg ter en toe kom ik een kleine zwarte beer tegen net als mijn camera, en uiteindelijk verloor
wereld. Er staan overal bomen. Grote, zwarte op de weg. Van zodra ik nader, spurten ze ik simpelweg mijn motivatie om de trip te
sparren en espen staan naast slanke wilgen weg. Ik vind de elanden verontrustender: zij vervolledigen. Dit keer ben ik klaar voor de
en berken, terwijl lijsterbesbomen in clusters springen, vaak met z’n tweeën, uit het dichte strijd. De motor voelt stevig aan.
Ik begin van de Super Ténéré te houden.
opduiken. Kale adelaars gaan al cirkelend struikgewas voor mijn wielen de weg op.
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Het is echt een opmerkelijke motor. De R1 is van mijn gedachten – de reisschema’s en plan- voordelen in echt gladde omstandigheden.
echter moeilijk te evenaren. Wanneer ik op een nen, de ernst van mijn voornemen, de angst Ik verlaat Fairbanks in de regen op de Steese
sportmotor stap dan geeft die me het gevoel dat om te falen. Tijdens die zeldzame momenten Highway en rijd richting Beaver Creek,
ik speciaal ben. Wanneer ik op de Super Ténéré dat ik stopte en de motor uitzette, maakte de de grenspost met de VS waar je Canada
zit, dan ben ik overtuigd dat er speciale dingen stilte me nerveus. Mijn innerlijke kakofonie binnenrijdt. Het is koud en de onophoudegaan gebeuren. Dagenlang ben ik afgesloten loste op bij het aanzicht van het kolossale niets lijke regen heeft kleine stroompjes gevormd
van eender welk nieuws van de buitenwereld. van ware stilte. Ik drink mijn koffie uit, check waar de weg overgaat in de berm. Ik ril van
Terwijl ik bruggen oversteek en buffels passeer de riempjes aan mijn koffers voor ik weer op de de koude. Vlak voor de grens kom ik een
informatiecentrum tegen dat gesubsidieerd
die langs de kant van de weg staan te grazen, motor stap en vertrek.
creëer ik een bijziend bestaan waarin het Alles is zoals het hoort te zijn. Het regent, wordt door de staat. Er is een ruimte voor
makkelijker is om me de wereld voor te stellen dus ik selecteer de minst agressieve mapping rituele wassing voorzien, de deur is open.
Ik parkeer mijn motor
zoals ik hem zie, eerder
“De onbeweeglijke meren en de windstille bladeren
op het gras achter het
dan zoals hij werkelijk is.
in de toendra zal ik niet licht vergeten, maar wat het
gebouw en sluit de
Voor ik in het noorden
vertrok, had ik me voorharde besef dat ik eindeloos ver van alles en iedereen deur achter me. Het
verhaal van mijn leven is
gesteld hoe het rijden over
was zo in mijn hoofd beitelde, was de stilte.”
bezaaid met opgebruikte
bevroren meren mijn
gemoed zou kunnen aantasten, maar de reali- en schakel de tractiecontrole in. Het kansen, en terwijl ik op de vloer ga liggen,
teit bleek nog veel erger. Het was zeer koud en gashendel van de Super Ten wordt gestuurd weet ik dat er nog veel meer mogelijkheden
de regen striemde in mijn gezicht, de weg was door een ride-by-wire systeem dat gelijkaar- voor me in een lange rij staan, wachtend tot
glad zonder enig ander verkeer in zicht, dus ik dig is aan dat van mijn R1 waarmee ik de ik ze opmerk en opgebruik. Buiten huilen
was de hele tijd alleen. Het Arctische landschap Amerika’s doorkruiste in 2010. De wielsnel- wolven, de regen klettert op het dakraam
is ondertussen alleen nog maar een herinne- heid wordt afgelezen door ABS-sensoren boven me. Ik besluit een uurtje of twee op
ring. De onbeweeglijke meren en de windstille voor- en achteraan, waardoor gedetecteerd de grond te slapen. Volledig gekleed lig
bladeren in de toendra zal ik niet licht verge- kan worden of het achterwiel spint. De ik neer, mijn ogen vallen dicht en ik val
ten, maar wat het harde besef dat ik eindeloos ECU grijpt in op de ontstekingstiming en meteen in een diepe slaap… Q
ver van alles en iedereen was zo in mijn hoofd benzinetoevoer om de tractie te optimaliHET VERVOLG VAN NICKS ONGELOOFLIJKE
beitelde, was de stilte. Onderweg is mijn hoofd seren. Persoonlijk verkies ik het om zonder
REIS LEES JE IN HET VOLGENDE NUMMER
vol geluid; van de motor en van de witte ruis tractiecontrole te rijden, maar het heeft wel
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