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JaapJan Zeeberg ging drie keer op expeditie naar Nova Zembla

De sensatie van het Behouden Huys
’s Nachts op wacht staan tegen hongerige ijsberen. Dr. JaapJan Zeeberg nam
drie keer deel aan een expeditie naar
Nova Zembla. In een prettig leesbare
studie beschrijft hij de beroemde
tocht, en wat de laatste archeologische
vondsten erover vertellen.

Willem Barentsz
In augustus 1596 raakte het schip van de
ontdekkingsreizigers Willem Barentsz en
Jacob van Heemskerck muurvast in het
ijs van Nova Zembla. Met hun mannen
moesten ze zien de stikdonkere poolwinter door te komen. Die gebeurtenis is
als de ”Overwintering op Nova Zembla”
de vaderlandse geschiedenis ingegaan.
De zeeman en cartograaf Willem Barentsz
voer aanvankelijk op Spanje en de Middellandse zee. Hij vestigde naam met zijn
productie van de ”Nieuwe Beschrijvinghe
ende Caertboeck van de Midtlandtsche
Zee” (1595). Met ds. Plancius behoorde
Barentsz tot de invloedrijke protestantse
kringen in het Amsterdam van die tijd.

Fysisch geograaf dr. JaapJan Zeeberg
(1967) promoveerde in Chicago en nam
deel aan zo’n tien expedities naar het
hoge noorden. Driemaal, in 1995, 1998
en 2000, ging hij vanuit de VS naar Nova
Zembla, op zoek naar restanten van het
Behouden Huys en de gevolgen van
klimaatsverandering. Zijn boek ”Terugkeer naar Nova Zembla. De laatste reis
van Willem Barentz” laat zich lezen als
een historisch-archeologisch verslag van
deze onderzoekstochten. Zeeberg gaat
na in hoeverre het 400 jaar oude verhaal
van opvarende Gerrit de Veer strookt
met de huidige bevindingen.
„Steeds als Nederland in een soort
identiteitscrisis verkeert, zie je dat er
een belangstellingsgolfje voor het verhaal van de overwintering komt. Na
de napoleontische tijd, tijdens de beide
wereldoorlogen, en nu weer: de winkels
liggen vol VOC-boeken. Kennelijk is
de overwintering op Nova Zembla een
vast onderdeel van onze nationale beleving.”

Barentsz was cartograaf, geen handelaar,
geen ontdekkingsreiziger, maar puur iemand die kaarten maakte.”
Uw typeringen van ds. Plancius als een
„militante” en „manipulatieve” predikant
klinken bepaald niet positief.

Wat doet dat met u: voet aan wal zetten
waar een van de beroemde vaderlandse
verhalen speelt?

„In mijn boek heb ik geprobeerd die
historische sensatie, zoals dat heet, te
vangen. Bijvoorbeeld door de plaatsen
te beschrijven en af te beelden die in het
boek van Gerrit de Veer 400 jaar geleden waren afgebeeld. Je bent tijdens een
expeditie hard aan het werk. Maar zeker
als je voor zo’n kust ligt of op een stille
avond om je heen kijkt, dan heb je toch
vaak het gevoel: dit is dezelfde poollucht
die zij toen inademden, hetzelfde uitzicht dat zij hadden. En met een vondst
weet je: deze stuivers hebben zij voor het
laatst in handen gehad. Die haal jij dan
weer boven.”
Kwam er wel eens een ijsbeer om de hoek
kijken?

„De eerste expeditie waren we met z’n
twaalven. Door etensresten en ontlasting vervuilt de expeditie dan behoorlijk. Daar komen beren op af. Zeker als
je met een grote groep bent, is het raadzaam om ’s nachts één of twee mensen
op wacht te hebben. De tweede en de
derde expeditie bestond uit drie men-

● Scheepswrak in een ijsmeer, naar een afbeelding van Caspar David Friedrich.
sen, een Amerikaan, een Rus en ik. Dan
zochten we een verlaten poolstation of
een jagershut als bivak. Wat je ook kunt
doen is draden met explosieven om je
tent spannen. Als beren er dan doorheen lopen, word je wel gewekt. Ik heb
wel eens een waarschuwingsschot gelost,
als er eentje te dichtbij kwam.”
Er ging natuurlijk wel eens iets mis.

„De teamleden moeten niet allemaal
somberaars zijn. In Rusland gaat er
soms wel eens wat fout. De samenwerking met Russen vergt een zekere flexibiliteit. Intussen ben je wel afhankelijk
van hen, bijvoorbeeld voor vervoer per
helikopter. De laatste keer in het Russi-

sche poolgebied, in 2003, kregen we via
de radio te horen: We komen jullie niet
afhalen, tenzij je betaalt. Daar zit je dan
op een verlaten pooleiland. Uiteindelijk
hebben we met de satelliettelefoon naar
de onderzoeksorganisatie in Washington
gebeld om geld over te maken. En als je
dan eindelijk wordt opgehaald, ligt de
achterkant van de helikopter helemaal
vol vis. Wat bleek: Ons geld hadden ze
nodig om een vistochtje met een of andere gouverneur te kunnen bekostigen.”
Bent u nooit bang geweest?

„Vooraf, als je weggaat, is het altijd het
moeilijkst; dan laat je de vertrouwde
wereld achter, terwijl je niet weet wat er

Foto uit besproken boek

zal gebeuren. Van de helikopters waarmee we reisden verongelukte er iedere
paar jaar wel één. Maar als je eenmaal
op expeditie gaat, en je loopt het vliegveld op, dan glijdt die spanning op de
een of andere manier van je af.”
Hoogtepunt tijdens de expedities?

„Waar ik zelf altijd naar streef zijn die
momenten van bijna religieuze verstilling, momenten dat je midden in de
nacht wakker zit met wat poolvinkjes
om je heen. Je hebt dan een gevoel
van vrede. Iedere expeditie probeer ik
wel een of twee van deze momenten
te hebben. Veel mensen die dit soort
werk doen, zoeken zulke gevoelens van

natuurbeleving.”
Op welke manier heeft uw onderzoek het
bestaande historische beeld van Nova
Zembla veranderd?

„Ik zet de overwinteraars neer als een
groep mensen die een soort wetenschappelijke expeditie uitvoeren. Daarmee relativeer ik het beeld van helden die op
zoek zijn naar een handelsroute, of van
zeer religieuze mensen die met blind
vertrouwen in God een kansloze tocht
ondernemen. In de negentiende eeuw
is Nova Zembla tot een patriottistisch
christelijk verhaal geworden. Volgens
mij lijkt het meer op een wetenschappelijke expeditie zoals je die nu nog hebt.

Jagen op spek
Een half millennium terug wemelde
het in de fjorden rond Spitsbergen van
de walvissen. Berekeningen op basis
van vanglijsten komen uit op ruwweg
46.000 exemplaren rond het jaar 1600.
De aantallen zijn nu meer dan gedecimeerd. Een erfenis van de vanglust
van onder meer de Nederlanders.
„Smeerenburg?” De kapitein van het
cruiseschip de ms Nordstjernen kijkt
om. Weinig opvarenden hebben om
drie uur ’s nachts interesse in de voormalige Nederlandse nederzetting. Hij
wijst naar rechts. „Daar, op dat vlakke
stuk moet het ergens gelegen hebben.”
Zelfs bij het licht van de middernachtzon is van het vroegere walvisvaardersstation niets te zien.
Toch zet een blik op de omgeving de
Nederlandse nachtbrakers even stil bij de
moed van hun voorouders; waar ze ook
kijken, niets dan ijskoud water, blauwe
gletsjerfronten en bruinzwarte, spitse
bergen, grotendeels met sneeuw en gletsjers bedekt. Vastberaden vertrokken de
walvisvaarders naar dit koude, onherbergzame oord met zijn onberekenbare klimaat; zonder een gemotoriseerd
schip, zonder kompas, zonder mobieltje
en zelfs zonder een betrouwbare kaart.
In ongeveer 200 jaar tijd –van 1600
tot 1800– hebben de Nederlanders
rond Spitsbergen zo’n 200.000 walvissen gevangen, aldus Laurens Hacquebord, hoofd van het arctisch centrum in
Groningen, die opgravingen deed rond
Smeerenburg. Met nadruk: „Dan spreek
ik alleen over Nederlanders. Daarnaast
hebben ook Duitsers, Engelsen en Scandinaviërs vele honderdduizenden dieren
gedood.”
Volgens Hacquebord was het vangen van de traag zwemmende dieren
relatief eenvoudig. „De walvisvaarders
gingen met vier sloepen op een dier af.
Op de voorplecht van elk bootje stond
een harpoenier. Zodra de walvis boven
kwam om lucht te happen, stak een van
de harpoeniers zijn wapen in de vis. Het
dier dook direct onder water en zwom
weg, maar trok de sloep achter zich aan
omdat aan elke harpoen een lijn bevestigd was. Zodra de walvis weer boven

Ds. Plancius stond pal voor het geloof.

„Maar ik denk dat religie net als wetenschap ook is: een mysterie achter de
dingen vermoeden, weten dat iedere zekerheid nieuwe vragen oproept. Plancius was toch ook een wetenschapper, die
geleerd heeft met zulke onzekerheden
om te gaan? Daar was hij in de godsdienst niet zo goed in.”
Juist geloof en godsvertrouwen waren in
deze ontdekkingsgeschiedenis een drijvende kracht.

„Absoluut, het bijna fatalistische waarmee sommige zeelieden zich in het
avontuur stortten kun je herleiden tot
de predestinatie. Je leest in het dagboek
van Gerrit de Veer dan ook telkens dat de
dingen gaan zoals God het wil. Ondertussen zie je wel meer aandacht komen
voor de eigen wil, gevoed door observaties. Ze moesten wel, want als ze niet
goed uit hun doppen keken, zaten ze in
het ijs vast. Het feit dat ze het Behouden
Huys hebben gebouwd en niet aan boord
bleven bidden om verlossing is echt een
mijlpaaltje in de geschiedenis geweest.”
Komt er nog een nieuwe expeditie naar
Nova Zembla?

„Ik heb het vermoeden dat er grote delen van het wrak voor de kust liggen. We
hebben spanten gevonden, stukken van
4 bij 2 meter, maar niet hét wrak met
de kanonnen en de kajuit. Dat moet
nog ergens liggen. Ik denk dat het naar
de bodem gezonken is. We hebben ernaar gezocht, maar werden gehinderd
door zeeijs. Een toekomstige expeditie
zou hier een mooie klus aan hebben. Er
bevindt zich misschien nog wel meer in
dat schip dan er aan land is gevonden.
Tegelijk acht ik de kans klein dat het
schip werkelijk wordt gevonden. Soms
denk ik: laten we het mysterie maar in
stand houden.”
Jan-Kees Karels
N.a.v. ”Terugkeer naar Nova Zembla. De
laatste en tragische reis van Willem Barentz”, door JaapJan Zeeberg; ISBN 978 90
5730 489 7; 250 blz.;  24,95.

België bouwt basis
op Antarctica

moest komen om te ademen, stak een
volgende harpoenier zijn wapen in het
dier. Op een gegeven moment had de vis
zo vier sloepen op sleeptouw en raakte
hij uitgeput. De walvisvaarders staken
de vis daarna met lansen, net zolang
tot hij dood was. Vervolgens haalden ze
hem langszij, sneden met een mes het
spek eraf en lieten de resten in zee verdwijnen.”

België krijgt na ruim veertig
jaar weer een wetenschappelijk
basis in het Zuidpoolgebied.
Het station, dat de naam Prinses
Elisabethbasis krijgt, moet eind
2008 operationeel zijn en volledig
op schone energie draaien.

Godsdienstig
Het koken van het spek tot traan
–waarmee ze in die tijd lampen lieten
branden en smeermiddelen en zeepproducten maakten– gebeurde aanvankelijk in Smeerenburg, op het eiland
Amsterdamøya. De nederzetting telde
zeven traankokerijen en vijftien of zestien houten huizen waar ’s zomers 200
tot 250 mensen verbleven.
Rond 1650 brak er volgens Hacquebord echter een koudere periode aan,
bekend van de winterse taferelen op
Hollandse schilderijen. „Wij denken dat
het eiland toen het jaar rond in het ijs
heeft gezeten. Je kunt dan wel walvissen
vangen, maar niet aan land brengen.
Wat deden de walvisvaarders dus? Ze
sloegen het spek op in vaten en brachten
het naar traankokerijen in Nederland.”
De historische archieven van diverse
plaatsen in Nederland ondersteunen
deze lezing. Huisvrouwen begonnen
rond die tijd te klagen over de „stinkerijen” en in Marken ontstond een van
de eerste actiegroepen in Nederland. De
actievoerders hadden succes: de traankokerijen schoven steeds verder van de
dorpen af.
Ondanks deze methode moesten de
walvisvaarders regelmatig het land op
om vers water in te slaan of een rendier of een ijsbeer te schieten. Een risicovolle onderneming, waarbij volgens
Hacquebord vele doden gevallen zijn.
„Overal op de westkust zie je graven, ik
schat zo’n duizend in totaal.” De hoogleraar groef er vijftig op. „De walvisvaarders waren godsdienstige mensen.
De vaak goed geconserveerde lichamen zijn namelijk allemaal oost-west
georiënteerd. De gedachte daarachter
was dat als Jezus in het oosten terug

„Plancius wordt meerdere malen in
verband gebracht met conflicten, zoals
met Arminius over het predestinatiebeginsel. Ondanks verzet van zijn pupillen blijft hij gewoon doorduwen om
die expeditie over de pool maar gedaan
te krijgen. Hij was rücksichtslos in het
nastreven van zijn doelen, bereid ook
de levens van zeelui daarvoor op het
spel te zetten. De orthodoxe richting
die hij neerzette, heeft binnen de groep
ontdekkingsreizigers voor wrijving gezorgd. Wat mij opvalt aan de ontdekkingsreizen in die tijd is de invloed van
het humanisme die je overal doorheen
ziet lopen. Zo werden aan boord een
protestantse én een katholieke eredienst
gehouden. Eigenlijk de enige die niet
verdraagzaam was, was Plancius.”

De reis naar Nova Zembla was Barentsz’
laatste expeditie. Op 20 juni 1597 stierf hij
waarschijnlijk aan bloedingen veroorzaakt
door scheurbuik. De twaalf overlevenden
van de reis keerden terug in Amsterdam.
De Noorse ijsverkenner en jager Elling
Carlsen ontdekte in 1871 op Nova Zembla
„een huis op de kust, dat ingestort was.”
Onder de vondsten in het Behouden Huys
bevond zich een renaissancedwarsfluit
van pruimenhout, een liederenboek en
een verslag van Barentsz, het zogeheten
cedelken. Het besluit met de woorden:
„onse godt wil ons behouden reyse verleenen ende ons met ghesontheyt in ons
vaderlant brengen. Amen.”

zou komen de doden bij de opstanding
direct met het gezicht naar het oosten
gericht zouden zijn.”

Ambassadeur
Centraal in het onderzoek dat Hacquebord op Spitsbergen deed, staat de
relatie tussen de mens en de natuurlijke
omgeving. „De walvisvaarders hebben
grote invloed gehad op de natuur. Ze
doodden walvissen, rendieren, vossen
en ijsberen. Bovendien kwamen er door
het koken van het spek veel voedingsstoffen in de bodem terecht. Het ziet er
op het eiland Amsterdamøya daardoor

nog heel groen uit. De grasvegetatie is
toegenomen ten koste van het mos.”
Belangrijke les van dit onderzoek is
volgens de hoogleraar dat de arctische
gebieden uiterst kwetsbaar zijn. „Als je
ergens een voetstap zet, kan die bij wijze
van spreken over vijftig jaar nog zichtbaar zijn. Hetzelfde zie je bij plaatsen
waar steenkool werd gewonnen. Het
landschap is daar zwart, vervuild en
bevat weinig vegetatie. Dat zul je tot in
lengte van jaren zien.”
Hacquebord heeft daarom een „dubbel gevoel” bij de toenemende stroom
toeristen richting de eilandengroep.

● Een Nederlandse traankokerij in de
Noordelijk IJszee, naar een schilderij van
Cornelis de Man uit 1639.
Uit ”Walvisvaart in de Gouden Eeuw”

„Dat heeft onvermijdelijk invloed op de
natuur, al is die gering. Anderzijds: elke
toerist die aan dit pure ijslandschap geroken heeft, is ambassadeur. Dat landschap moeten we koesteren. Maar dan
moeten we wereldwijd wel iets minder
auto rijden en iets minder energie gebruiken.”
Jacob Siebelink

Op de poolbasis, die een levensduur heeft van twintig jaar,
zullen twaalf wetenschappers aan
de slag gaan. In principe zal het
station het hele jaar operationeel
zijn. Maar initiatiefnemer Alain
Hubert verwacht dat de basis in de
wintermaanden onbemand zal zijn.
De wetenschappers zullen vooral
meteorieten, aanwezige microorganismen en de weersomstandigheden bestuderen.
Het bijzondere aan het poolstation is dat het volledig op duurzame
energie zal werken. Ook zal het
geen CO2 uitstoten en na 25 jaar
weer volledig verwijderd worden.
Door bijna 400 vierkante meter
zonnepanelen en vier windmolens zal energie worden opgewekt. Verder zal de warmte van
computersystemen, verlichting en
van mensen gebruikt worden om
de basis te verwarmen.
De Belgische regering keurde in
februari 2004 een voorstel voor de
basis goed en stelde een bedrag van
2 miljoen euro beschikbaar voor de

bouw van de basis, die in totaal 6,4
miljoen euro kost. Het overige geld
vergaarde de International Polar
Foundation (IPF) via sponsoring
in de privésector en via publieke
schenkingen. Ook gaf de Belgische
overheid een bedrag van 3 miljoen
euro aan het wetenschappelijk
Antarcticaprogramma van Federaal
Wetenschapsbeleid (Belspo) voor
het beheer van de basis.
In 2004 heeft een verkenningsexpeditie de ideale plaats voor de
basis gevonden en een weerstation
geïnstalleerd. De locatie voor de
basis is aan de voet van het SørRondanegebergte, 180 kilometer
van de voormalige Koning Boudewijnbasis, het station dat wegens
geldgebrek in 1976 zijn deuren
sloot.
Begin 2007 verscheepte een
expeditie de eerste lading materiaal
voor de bouw van de basis naar het
Zuidpoolgebied. Ook werd een eerste windmolen geplaatst. Vanaf juni
is het station in Brussel gebouwd
en getest en van 6 tot 9 september
kon het publiek het bekijken. In
november zal een expeditie dit
station naar Antarctica vervoeren
en het daar tijdens de zuidelijke
zomer, die duurt van november tot
maart, weer opbouwen.
Gijsbert Bouw

Nederlandse wortels op Spitsbergen
De Nederlandse geschiedenis op Spitsbergen begint in 1596 als Willem Barentsz de eilandengroep ontdekt. De
naam ontleent hij aan de vorm van de
bergen aan de noordwestkust. Als de
archipel in 1920 onder Noors toezicht
komt, veranderen de Noren de naam
in Svalbard. Alleen het grootste eiland
mag de oorspronkelijke naam houden.

Overigens spreken de Russen consequent over Spitsbergen als ze het over
de totale eilandengroep hebben.
Diverse namen op Spitsbergen zijn
van Nederlandse herkomst: Amsterdamøya, Van Mijenfjord, Van Keulenfjord, Liefdefjord en Barentszburg. De
laatste is een van oorsprong Nederlandse nederzetting. In 1921 bouwt

de Nederlandse Spitsbergen Compagnie daar de modernste steenkolenmijn
van het eiland. Omdat de mijn te
weinig oplevert, wordt hij in 1932
verkocht aan de Russen. Behalve de
naam herinnert slechts één stuk muur
in de haven van het huidige Russische
Barentszburg aan de Nederlandse
mijn.

● Een 3D-tekening van het station dat in 2008 klaar moet zijn en geheel op
duurzame energie werkt.
Illustratie www.antarcticstation.nl

