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Inleiding

In ieder mens schuilt een verlangen naar avontuur, dat, wanneer we het toelaten,
een zegen zal blijken of een vloek. De drang om grenzen te zoeken en zich te
ontdoen van de alledaagsheid die alle mysterie smoort, om het leven in volle kracht
te voelen, laat ons reizen, zoeken, liefhebben en haten. Wie het niet heeft die is te
benijden. Sommigen gaan zo’n grens over en keren nooit meer terug, volgens
Joseph Conrad ‘geleid door de inspiratie van ontdekking en verzwolgen door het
mysterie dat ze zo gretig hadden willen ontsluieren.’
In het spoor van barakken, bakens, kampplaatsen en graven dat reizigers in de loop
der eeuwen op Nova Zembla achterlieten, is de worsteling te zien om voet aan de
grond te krijgen in dat genadeloze land. De namen van kapen, bergen en rivieren
getuigen van de stapsgewijze geograﬁsche verovering die zorgvuldig werd vastgelegd
in de kaarten van het nieuwe gebied. De noordkaap van het eiland, vanwaar af de
sprong in het onbekende gewaagd zou worden, kreeg de veelzeggende naam ‘Hoek
van Begeerte.’ Daarachter lag een uitgestrekte, grotendeels onverkende wereld.
In beknopte, scherpe observaties beschreef Gerrit de Veer hoe het de expeditie
verging die zich in 1596, onder leiding van Willem Barents en Jacob Heemskerck,
voorbij Kaap Verlangen waagde. De schipbreuk van de Nederlanders op de ijzige
kust van de poolzee en hun gedwongen overwintering in een hut van wrakhout, zijn
dankzij dit zestiende-eeuwse verslag legendarisch geworden. Hun bizarre vlucht uit
de hel, in open sloepen door nevelen en ijs spreekt evenzeer tot de verbeelding als
de overwintering in de constructie die na terugkeer op de kaarten verscheen als het
Behouden Huys. Rond het vuur dat in het noodkwartier brandde, keerden de
mannen geduldig hun zandlopers, terwijl buiten de ene sneeuwstorm de andere
opvolgde en de dag nauwelijks licht bracht.

Kaart getekend door Baptista van Doetecum op basis van schetsen en aantekeningen
verzameld door Willem Barents tijdens de reis van 1594, de eerste reis, waarop
‘Den hoeck der begeerten’ en de ‘Costint sarch’ de intrede doen, en de Loms Baai
nader in kaart blijkt gebracht. Na de expeditie van 1596–1597 tekende Van Doetecum
de kaart van Nova Zembla opnieuw, in de proporties die tot in de negentiende eeuw
ongewijzigd zouden blijven (zie p. 64 en p. 85).

Onvoorbereid was de expeditie allerminst. Gewapend met experimentele navigatieinstrumenten drong men het gebied binnen waar zich sinds de Oudheid de Hellepoort zou bevinden. De Veers optimistische toon geeft het vertrouwen weer dat de
zeevaarders putten uit het wetenschappelijke en technologische vernuft dat in de
poolreizen samenkwam. De toewijding van scheepsbouwers en de meest recente
geograﬁsche kennis reisden aan boord mee. Een blik in de atlas leert dat de
zeevaarders een slecht beeld hadden van hun voorgenomen vaarroute, die bij Nova
Zembla alleen nog maar begon en strekte door 3000 km bevroren zee. Optimisme,

7

moed, en een verlangen naar roem maakten dat ze het er ondanks eerdere tegenslagen op waagden. Aangetrokken door het onbekende en met de rotsvaste overtuiging dat hij zijn weg erdoorheen zou vinden is Willem Barents geworden tot een
icoon van Nederlandse ondernemingszin.
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‘In de ochtend van 30 oktober [1597] gingen we in Maassluis aan land; reisden door
Delft, Den Haag, en Haarlem, en kwamen de eerste dag van november rond de
middag in Amsterdam aan, in dezelfde kleren die we op Nova Zembla droegen en
met bontmutsen van witte vossen,’ zo eindigt het verslag van Gerrit de Veer. ‘Ieder
die daar woonde is naar huis gegaan en de anderen zijn een paar dagen in een
herberg ondergebracht, totdat we ons geld kregen.’ De overwinteraars werden
diezelfde middag bij de burgemeester geroepen, op een receptie voor de Deense
ambassadeur in het Prinsenhof aan de Oudezijds Voorburgwal (195–199). Wie nu
op de binnenplaats van het voormalig klooster staat, nog altijd een hotel en zo te

Op de ‘Hoek van Begeerte’ verscheen in 1931 weerstation Mys
Zhelaniya (‘Kaap Verlangen’), dat vijfenzestig jaar lang bemand zou
blijven en de vaart in de poolzee mogelijk maakte.

zien nog altijd voor ‘prinsen,’ kan zich voorstellen waar de heren zaten toen de overwinteraars zich met diepe buigingen aandienden. ‘Daarna ging elk zijn weg.’ Terug
langs de gracht, op tien minuten lopen van de toenmalige parochie van dominee
Plancius, is men in het zicht van de Oude Kerk, waar, verscholen achter een
tentoonstelling van World Press Photo’s, langs de houten wand van het koor het graf
is te vinden van Jacob Heemskerck. De bescheiden plaatsing en steen staan in
schril contrast met de praalgraven uit de Gouden Eeuw die de vloer voorin de kerk
bedekken, als de SUVs op een van de hoofdstedelijke parkeerplaatsen. Ook onder
zo’n grote steen lijkt het voor de meeste van hen uit te draaien op vergetelheid.
In kringen van zeelieden en geleerden rees al snel de vraag of het reisverhaal dat
Gerrit de Veer een half jaar na terugkeer publiceerde wel zo waarheidsgetrouw was,
of dat de jonge schrijver zijn avonturen een beetje had aangedikt. De Waerachtighe
Beschrijvinghe van drie seylagien, ter wereld noyt soo vreemt gehoort was bij publicatie
in mei 1598 een onmiddellijk succes, met herdrukken in 1599 en 1605 en snelle
vertaling – overigens niet in het Spaans1. In zijn inleiding bij de tweede Duitse editie
(1602) meldde de Neurenbergse uitgever Levinus Hulsius dat de eerste druk van
1500 exemplaren was uitverkocht, terwijl de vraag naar het werk nog altijd groeide.
Reisboeken genoten toen, net als tegenwoordig, grote populariteit en dit boek
verhaalde van een tocht langs de poorten van de hel. De Veer presenteerde in de
verantwoording bij zijn werk de beschrijving van een gebied ‘dat niet eens is
beschreven door Ptolemeus en Strabo.’ Sinds Plinius’ melding van ‘een dikke
oceaan gehuld in duisternis’ (Oceanus caligans vels rigens), was het poolgebied een
wereld geweest van zeemonsters en Hyperboreanen in een land van eeuwige nacht
en zon: het Rijk van de Doden [Rey 1984; Vaughan 1994]. Ook in Barents’ tijd waren
dit al mythen uit de Oudheid, maar de grens was in duizend jaar niet verlegd, in
feite de tijd die verstreek tussen de val van het Romeinse Rijk en de Renaissance.

1. Waerachtighe Beschrijvinghe van drie seylagien, ter wereld noyt soo vreemt gehoort. Nederlandse uitgave: Amsterdam, Cornelis Claesz 1598, 1599, 1605; Meyn 1617; Colijn 1619; Hartgers 1646, 1648. De Nederlandse editie heeft 5 kaarten en 27 kopergravures gemaakt door
J. en B. van Doetecum. Latijnse uitgave: Cornelis Claesz 1598. Franse uitgave: Cornelis
Claesz 1598, 1600, 1609; Parijs: G. Chaudière, 1599 (zonder gravures). Italiaanse uitgave:
Venetië: Ciotto & Porro 1599 (naar voorbeeld van de Duitse editie). Engelse uitgave: Londen:
Pauier 1609; Hakluyt Society 1853, 1876. Duitse uitgave: Neurenberg: Hulsius 1598, 1602,
1612, 1660 (sterk aangepast: tweede, derde, en vierde editie zijn verkorte uitgaven van de
eerste editie); Frankfort: De Bry 1599, 1628, 1629; Hamburg: Capel 1675, 1678 (uittreksel
door Saeghman). De kopergravures van Theodoor de Bry en zoon die – na verhuizing van de
familie naar Frankfort – de Duitse editie illustreerden zijn minder artistiek dan de originelen van vader en zoon Van Doetecum, maar bevatten meer informatie en details die niet
in de tekst voorkomen en mondeling moeten zijn overgebracht. In de Duitse editie zijn
sommige passages weggelaten en andere toegevoegd. Levinus Hulsius maakte hiervoor
gebruik van het Meer oder Seehanen Buch uit 1598 van de Keulse uitgever Conrad Löw. De
Hulsius uitgave bevat enkele platen en gebeurtenissen die niet in het origineel voorkomen,
zoals de botsing tussen de schepen, het ophangen van muiters op Stateneiland, en de
opengewerkte tekening van het Behouden Huys.
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Hoofdstuk 1

Overwintering
Het landschap van Kaap Spory Navolok strekt met enkele lage ruggen leeg en vlak
tot in het binnenland. Heel in de verte zijn heuvels zichtbaar die de ijskap omgeven,
maar het ijs is op twintig kilometer afstand tegen de lichte hemel niet te onderscheiden. De bodem is stenig met hier en daar een plek okergele modder en nauwelijks vegetatie. Donkergrijze korstmossen vlekken over de grotere stenen en een
enkele dwergberk groeit plat langs de bodem. Door het landschap loopt vlak langs
de resten van het Behouden Huys het spoor van een rupsvoertuig waarmee de
bemanning van het 70 km noordelijker gelegen poolstation op Kaap Zhelaniya de
lichtbakens langs de kust onderhield. Dat poolstation is in 1996 verlaten en het
baken van Kaap Spory Navolok werd door kruiend ijs verwoest. Juist ten noorden
van het Behouden Huys watert nog altijd een klein stroompje naar het strand af en
slijpt verder aan een ondiep dal in het kustplateau. Dit is de ‘de kloof van een
helling, een afwatering’ waarin de scheepstimmerman op 24 september 1596 werd
begraven. Het golvende, grijszwarte strand is tot aan een vijf meter hoog rotsklif
honderdvijftig meter breed. Toen de schipbreukelingen in september 1596 op deze
plek kwamen vast te zitten was het koud, doordat de zee vol ijs lag. Misschien
wuifden nog enkele spinnenplantjes [Saxifraga ﬂagellaris] met hun gele bloempjes
en rode wortels in de dunne wind. De zon kwam op boven de ijsbedekte zee en ging
onder in de nevelen van het eiland.

Het interieur van het Behouden Huys zoals afgebeeld in de Duitse editie van de
Waerachtighe Beschrijvinghe (Hulsius 1598). Op deze gravure zijn te herkennen de
lamp die dag en nacht brandde (27 oktober 1596; 12–13 februari 1597), het tot
stoombad omgebouwde wijnvat (4 november 1596), de kooien, kookketel (p. 76)
en klok (p. 72). Toen de klok stilstond (3 december 1596), werd de tijd bijgehouden
door middel van zandlopers.

Op deze landtong, aan de rand van een door de wind geteisterde poolwoestijn
bouwden de Hollanders hun hut van drijfhout. In het Behouden Huys schuilden
volgens Gerrit de Veer na de dood van de timmerman nog zestien mannen [p. 173].
Tenminste drie van hen waren ernstig verzwakt. Behalve Willem Barents en Claes
Andriesz was er onder de overwinteraars een langdurig ‘zieke.’ Al in oktober was de
‘zieke man’ te zwak om verplaatst te worden en hij zou ten slotte eind januari overlijden. Rond het vuur dat in het centrum van het Huys brandde, werd gegeten en
hielden de mannen zich bezig met herstelwerkzaamheden, lezen, muziek, en snijwerk. Bij ontdekking van het huis in 1871 stond nog het smeedijzeren kookstel met
twee koperen ketels over de vuurplaat.
De haard bestond uit een 20 cm dikke laag strandgrind die in de Hollandse traditie
was bedoeld om een betere verspreiding van de warmte te bewerkstelligen en te
voorkomen dat de as door de hut zou waaien. Er waren stenen omheen gelegd, ook
de rolkeien waarmee de kooien verwarmd konden worden. In de as van de haard
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vonden Russische onderzoekers een uit een loden musketkogel gesneden ijsbeer.
Langs de rand van de vuurplaat lagen drie houten eetnappen en graten van kabeljauw, botresten en resten steenkool. Het steenkool werd in de kombuis van het
schip gebruikt en uit de rollen van 1595, de voorgaande expeditie, blijkt dat ruim
was ingeslagen voor de reis door het poolgebied. Dit leidde tot het bijna rampzalige,
in koolmonoxide gesmoorde experiment om het Behouden Huys eens goed warm te
stoken [1–7 december 1596]:
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Iemand stelde voor dat we de steenkool die we van het schip in huis hadden gehaald
nu, in deze uiterste nood zouden gebruiken, omdat het veel warmte gaf en lang bleef
branden […] Goed gehumeurd door de warmte [van het kolenvuur] praatten we lang
met elkaar. Maar op het laatst werden we bevangen door duizelingen, de een meer
dan de ander. […] Degene die de deur opende stortte hevig kreunend in de sneeuw. [7
December 1596]

de temperatuur er boven het vriespunt geweest zijn, hoewel het langs de wanden en
zoldering condenserende vocht tot een ijslaag bevroor, ‘twee vingers dik’ en de
mannen met rijp bedekte, ‘als de boeren die ’s ochtends de stad binnenkomen.’
Maar met een buitentemperatuur van gemiddeld –20°C tijdens de wintermaanden
en uitschieters tot –40°C, was het Behouden Huys naar omstandigheden geriefelijk.
De mannen leefden tussen de stapels goederen en proviand die ze in de eerste
weken van het schip naar het Behouden Huys hadden overgebracht. Alleen een voorraad scheepsbeschuit bleef in het schip achter. Aannemende dat de expeditie voor
ruim een jaar was bevoorraad stonden langs de westelijke wand tientallen houten
tonnen en lagen tientallen zakken meel en gerst gestapeld. Het menu in het
Behouden Huys bestond in hoofdzaak uit roggebrood en scheepsbeschuiten,
donderdag en zondag vlees, en vijf dagen in de week stokvis, week gemaakt met een
mengsel van kruiden en azijn (doop). Het dagelijks ontbijt bestond uit watergruwel
van gort of pap van grutten [5 januari 1597]. Op de feestelijke Driekoningsavond

Veel van de dagelijkse voorwerpen die in het Behouden Huys achterbleven, zoals een
vilten hoed, het ‘trip’-schoeisel, de degens en het sjieke tinnen serviesgoed zijn ook
gevonden bij de drooglegging van de Zuiderzee en Noord-Hollandse polders. Daar
waren die objecten verloren of als afval weggeworpen. Op Nova Zembla, echter, is
het huishouden van de overwinteraars bevroren in de vorm waarin het werd achtergelaten. De hut was gedeeltelijk afgebroken en binnen drie maanden na het vertrek
van de bewoners daalde de sneeuw over de inventaris.
Toen het leer van hun schoenen bevroor sneden de Hollanders wijde houten
klompen waarin hun voeten met schapenwollen sokken pasten. Ze knipten sloffen
uit de vilten hoeden. Deze sloffen en de open leren muilen, die aan boord waren
gedragen, bleven op Nova Zembla achter, maar de klompen en leren laarzen gingen
met de mutsen van vossenbont mee in de sloepen. De mannen hadden voor de
terugtocht hun beste goed in tonnen gepakt en lieten slechts enkele wollen en
linnen kledingstukken achter, waaronder lange gebreide kousen en pofbroeken.
Een ﬂuit, trompet, trommelstok, houtsnijwerk, gebroken aardewerk en glas,
stukken lood, hout, steenkool, textiel en bont, afgeknipt mensenhaar; het zijn
sporen van activiteiten die door Gerrit de Veer beschreven werden. Overblijfselen
van vlooien en luizen die in bodemmonsters zijn teruggevonden laten zien dat de
Nederlanders, dicht opeengepakt in de kooien niet alleen met de koude te stellen
hadden. Virusinfecties drongen in de isolatie van noordelijk Nova Zembla gelukkig
niet door. Afsnijdsels van leer, delen van schoenen, henneptouw, papier, botresten;
honderden stukjes tin afkomstig van siervaatwerk, bros geworden en gebroken
onder de koude omstandigheden, en een aardewerken kruikje met vet:
We vilden [de beer] en haalden er wel twaalf pond vet uit, dat we smolten en in de
lampen brandden, wat ons erg goed uitkwam, want we zaten er nu weer wat ruimer in.
We brandden daarna de lampen de hele nacht door, iets dat we daarvoor door gebrek
aan vet niet konden doen; ieder brandde in zijn kooi zelfs naar eigen believen een
kaars. [12 Februari 1597]

Het Behouden Huys was lange tijd ingesneeuwd, wat de trek van de schoorsteen
belemmerde maar de isolatie ten goede kwam. Met het vuur en de olielampen zal

Landschap in de omgeving van Brussel
(14 x 20 cm), kopergravure van Hans Collaert
ca. 1580. Deze prent is teruggevonden in het
Behouden Huys en was op het kale Nova Zembla
een ‘kiekje’ van de wereld achter de horizon.
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werden meelpannenkoeken met olie gebakken en het wittebroodsbeschuit gesopt
in wijn.
Rekenend met de bevoorradingslijsten voor de tweede expeditie [Mollema 1947, p.
92 en 174] beschikten de overwinteraars over ca. 8000 pond hardbrood en scheepsbeschuit, 20 zakken en 9 tonnen gort (gepelde gerst) en grutten (boekweit), 3 ton
bonen, 5–6 ton erwten, 10 ton gezouten vlees, waarvan de runderbotten en varkensribben zijn teruggevonden, 1 ton gezouten spek, 200 pond spek, 6 hammen, 3–4 ton
boter, 3 ton gezouten vis (haring en geep), 1000 pond stokvis (gedroogde kabeljauw), een vaatje olie, een halve ton azijn, een zak mosterdzaad, ruim 50 tonnen
bier waaronder het zwaardere Lübeckse [Danzig] bier (Jopenbier), 4–6 vaatjes
Spaanse wijn, een paar vaatjes Franse wijn, en een vaatje brandewijn. Veel van het
bier ging na de eerste nachten vorst verloren. Er was een paar honderd kilo kaas aan
boord en de laatste zeventien kazen werden al in november onder de mannen
verdeeld. De bevoorrading en rantsoenering waren de directe verantwoordelijkheid
van de schipper. Heemskerck liet geen moment onbenut om de geest te prikkelen,
met stoombaden, een maatje wijn, of golfoefeningen.
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Barents en Heemskerck waren een leidend en inspirerend koppel. Ze stonden open
voor suggesties, schreef De Veer: ‘want ze spraken de zaken graag door,’ maar
zonden de mannen naar buiten om beslissingen te nemen. Gedurende de laatste
maanden op Nova Zembla was Barents verzwakt en kon zijn kooi niet verlaten.
Heemskerck was nog niet bereid om zijn schip op te geven. De bemanning durfde
hem niet direct te vragen om de terugreis voor te bereiden en wendde zich in plaats
daarvan tot Barents, die ouder was en blijkbaar makkelijker te benaderen:
Het verlangen om weg te komen werd steeds heviger onder de maats, zodat ze
besloten om Willem Barents aan te spreken, om de schipper over te halen om weg te
gaan. Deze scheepte hen af met een mooi praatje en suste hen, maar dit alles
gebeurde niet op een muitzieke manier maar redelijk en verstandig, om de beste
beslissing te nemen, want ze lieten zich graag bepraten. [9 mei 1597]

Het zou tenslotte tot 27 mei duren voordat de schipper het verlossende woord sprak
en zijn groep de opdracht gaf om de terugreis voor te bereiden. Barents, Claes
Andriesz Goutijck, en diens neef Jan Fransz van Haerlem zouden die reis niet
overleven. Van de zeventien opvarenden keerden er twaalf in Amsterdam terug,
wat, gezien de omstandigheden waaraan zij waren blootgesteld, een wonder mag
heten.

Linnen hemd (103 x 41 cm).
IJsbeer (lood, 16.5 x 11 mm), waarschijnlijk door
een van de overwinteraars uit een musketkogel
(17 mm) gesneden.

‘De hoed van Barents:’ een zwarte vilthoed
(37 cm hoog) achtergebleven in Tromsø na de
tocht van Gardiner in 1876.

[30 Mei 1597] We braken de planken van het dak af om [de gangboorden van] de
[sloep] daarmee op te hogen. […] En al het werk dat we verrichtten viel ons licht, door
de hoop dat we uit dat woeste, wilde, wrede, troosteloze, koude land zouden
wegkomen. Onder een zware storm met sneeuw, hagel, en regen, moesten de timmerlieden het werk [aan de sloepen] staken en met ons naar het huis teruggaan, waar we
echter nog niet droog waren, omdat we de planken van het dak hadden weggenomen
en er een enkel zeil over lag, dat het water niet tegenhield. [5 Juni 1597]
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Hoofdstuk 2

Stilo novo /
een nieuwe tijd
Willem Barents en de overwintering op Nova Zembla worden geassocieerd met de
wording van de Nederlandse Republiek en de dageraad van de Gouden Eeuw.
Barents is een heel acceptabele nationale held, misschien vooral doordat hij als
historisch ﬁguur schimmig blijft. Gesteund door een efﬁciënt militair apparaat
groeide de Republiek vanaf de jaren 1590 uit tot een wereldmacht in handel en
scheepvaart. Amsterdam was stapelplaats van elk denkbaar product, inclusief
buffervoorraden om de prijzen te kunnen manipuleren. Meer nog dan door de
Indiëvaart verrijkte de Republiek zich met wapenhandel en de militaire industrie.
Marineschepen konden op bestelling in enkele weken geleverd worden en in
honderden Hollandse huiskamers werkten nijvere vingers aan de geliefde Nederlandse musketten. In de jaren dat de schepen op zee bleven voltrokken zich aan het
thuisfront grote culturele en historische veranderingen. Na eeuwen waarin het politieke veld bepaald was door de graven en hun steden, ontstond plots een landsheerlijk gezag dat, niet belemmerd door bestaande instituties en dankzij een minimale sociale hiërarchie, aanzet gaf tot een ongekende vernieuwing. De rust en
welvaart maakten de kleine natie met nog geen twee miljoen inwoners tot een
toevluchtsoord voor de ﬁlosofen en wetenschappers die de vroege moderne tijd
gestalte zouden geven; als het klassieke Athene of Florence tijdens de Renaissance
[Israel 1995, p. 5]. De regenten moesten overigens hun uiterste best doen om in die
smeltkroes van culturen de stabiliteit te bewaren. En in alle overvloed groeide een
volksaard van melancholiek zelfbewustzijn en ongemak, gevoed door een monkelende intellectuele elite [Schama 1987, p. 8]. Ongemak, de eenheid bewaren, en
innovatie: het zijn thema’s die de ‘B.V. Nederland’ nog altijd bezighouden.

Koperen stuiver uit 1579, het jaar van de Unie van Utrecht dat de wording van de
Republiek der Verenigde Nederlanden markeert. Daaronder twee koperen munten uit
1576 en 1581 (beide 24 mm). Op de munt uit 1576 is het wapen van Holland afgebeeld,
de rode leeuw, boven een Bourgondisch kruis met de tekst (PHS:D:G:)COM.HOL.Z.ZEL
(Phillipus Dei Gratia Comes Hollandiae Et Zelandiae: ‘Filips, bij de gratie Gods, Graaf van
Holland en Zeeland’). Op de achterkant staat de Nederlandse maagd met de tekst
(AUX:N)OS.IN.NOM.DOM (Auxiliate Nos In Nomine Domine: ‘Help ons in Godsnaam’).
Op de munt uit 1581 (rechts) is het Bourgondisch kruis vervangen door ‘Hollandia.’

Tegen deze achtergrond identiﬁceerden de Nederlandse ondernemers en wetenschappers gezamenlijke doelen: groei van de internationale handel en opening van
nieuwe markten in Azië. Hun motieven hingen direct samen met de snelle ontwikkelingen die de Lage Landen in die jaren doormaakten. De landsverdediging en
wederopbouw veroorzaakte een grote ﬁnanciële behoefte in een land van net een
miljoen inwoners [Schama 1987]. De oorlog had in 1585 al 3.2 miljoen gulden
gekost en de kosten zouden in de daaropvolgende dertig jaar verviervoudigen.
Nederland zocht gretig naar inkomsten. Toch was de ‘expansie’ in de eerste plaats
een uiting van zelfvertrouwen en motivatie na de verlammende jaren 1580 en niet
uit noodzaak geboren. De graanhandel met Italië werd algemeen door Spanje getolereerd om de Europese tekorten op te vangen en de scheepvaart naar de Middel-
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Hoofdstuk 3

Amsterdamse kringen
Eigentijdse kritiek op de Waerachtighe Beschrijvinghe klinkt uit het werk van Jan
Huyghen van Linschoten (1563–1611) uit Enkhuizen. Van Linschoten was een veelbereisd man en bekwaam schrijver; de gevierde auteur van de Itinerario (1596), een
driedelig handboek dat de Spaanse en Portugese infrastructuur in Zuidoost Azië in
kaart bracht [Hoofdstuk 4 en Bijlage 1]. Zijn waarnemingen tijdens de eerste twee
noordreizen, in 1594 en 1595, verschenen in 1601 onder de titel Voyage van
bijnoorden om door de engte van Nassau […]. In zijn introductie schreef Van
Linschoten dat hij in afwachting van de publicatie van Barents’ observaties zijn kijk
op de zaak alvast maar gaf: ‘Wat er tot op heden over gepubliceerd is, is, dunkt mij,
slechts aan land gesmeed en dient meer tot vermaking des lezers, dan tot het geven
van een juist inzicht in het Noordse gebied. […] De lezer zal willen weten dat [mijn]
aantekeningen geschreven zijn op de dagen en de tijden dat zulks gepasseerd is, en
niet pas na het volbrengen van de reis.’ Hieruit kan worden afgeleid dat De Veer bij
terugkomst in Amsterdam zijn aantekeningen heeft uitgewerkt tot het boek dat hij
in mei 1598 liet uitgeven. Daarbij verwerkte hij, blijkens de opmerking van Van
Linschoten, ook gegevens die door Barents waren verzameld. Van Barents’ log is
uiteindelijk alleen een fragment door Hessel Gerritsz gepubliceerd (1613), in het
Frans, waarin de ontdekking van Spitsbergen staat beschreven [Koolemans Beijnen
1876]. Er zijn verder geen archiefmaterialen van de derde poolreis overgebleven,
omdat ze verloren gingen of er simpelweg nooit waren.

Willem Barents’ Caertboeck van de Middelandse Zee, gepubliceerd door
Cornelisz Claesz in 1595. De Mediterrane handel vormde de culturele en
zakelijke achtergrond bij de poolreizen.

De Nederlandse poolreizigers behoorden tot twee kampen: Enkhuizen, rond Jan
Huyghen van Linschoten en uitgever-cartograaf Lucas Waghenaer, en Amsterdam,
met Barents, Plancius, en uitgever Cornelis Claesz. De wrijving tussen beide kampen
die uit de geschriften van De Veer en Van Linschoten blijkt, en de volharding van de
Amsterdammers om een eigen koers te varen kan worden herleid tot de krachtige
stem die de stad in de jaren negentig kreeg. Ondanks de religieuze ondertonen van
de opstand tegen Spanje waren de verschillende godsdienstige stromingen in de
Republiek in de beste Erasmiaanse traditie naast elkaar blijven bestaan. Terwijl
Haarlem en Enkhuizen de vele protestantse en katholieke congregaties evenveel
ruimte gaven, werd het geestelijk klimaat in Amsterdam sterk bepaald door militante protestanten als dominee Plancius. Van Linschoten, een Enkhuizer die
opgroeide in de schaduw van de Haarlemse kathedraal, kon op weerstand rekenen
binnen de kringen van de Amsterdamse culturele elite. Hij lijkt weinig respect voor
Plancius te hebben, de ‘waankosmograaf,’ die om zijn eigen gelijk te bewijzen zelfs
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de zeelui opofferde die hun lot in zijn handen stelden. ‘[…] Hij liet zich erop voorstaan dat […] de weg onder de Polo, te weten boven Nova Zembla om, zeker, gans
gewis, en zonder twijfel goed was,’ schreef Van Linschoten sarcastisch. ‘Maar hoe dat
is uitgepakt, is iedereen nu genoegzaam bekend, door de ongelukkige en laatste
Tragische Reis van Willem Barentssoon, die op voornoemde Plancius’ persuasie is
begonnen, zoals in het over die reis gedrukte traktaatje is na te lezen’ [p. 139].

Plancius’ parochie
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Petrus Plancius (1552–1622) is de personiﬁcatie van de worsteling tussen de ontluikende wetenschappen en de rigide religieuze dogma’s die de tijdgeest en het culturele leven in Amsterdam bepaalden. Geboren als Pieter Platevoet in Dranouter was
Plancius in eerdere jaren verantwoordelijk voor menig hagenpreek in zuidwest
Vlaanderen. Bij de inname van Antwerpen ontvluchtte hij de stad, zo gaat het
verhaal, door zich als soldaat te verkleden terwijl zijn medepredikanten in mestpoelen verdronken werden. In de Oudezijds Kapel [Sint Olofskapel] aan de kop van
de Zeedijk zette Plancius zijn Calvinistische missie met niet aﬂatende kracht en
ijver voort. Nadat de katholieken in 1578, ruim tien jaar na de Beeldenstorm ook uit
Amsterdam verjaagd waren (de ‘Alteratie’), had de kapel enige tijd leeg gestaan,
maar vanaf 1586 werden in het gebouw opnieuw kerkdiensten gehouden. Dominee
Plancius combineerde er lessen over de aarde en kosmos met orthodoxe, gereformeerde wereldbeschouwingen. Zo ontwikkelde zich een ontmoetingsplaats voor
kooplieden, kaartenmakers, en gelovigen; een paar huizen verderop lag herberg het
‘Aepje’ waar men ‘in de aap gelogeerd’ kon zijn [Zeedijk 1]. In 1591 moest de ‘vechtpredikant’ zich voor het Amsterdamse stadbestuur verantwoorden voor het veroorzaken van publieke onrust in een dispuut met Arminius, de predikant van de Oude
Kerk die de doctrine van predestinatie ter discussie had gesteld. De kwestie leidde
in januari 1610 tot de ‘Remonstrantie’ tegen geloofsdwang en de verbintenis tussen
kerk en staat, waarvan Plancius een luidruchtig voorstander was. Het stadsbestuur
was echter alert om de verschillende protestantse pluimages naast elkaar te handhaven, want Amsterdam ontleende er haar welvaart aan.
Plancius wees met een hand richting hemel en met de andere naar de hel van het
Noorden. Hij was de centrale ﬁguur in de opbouw van Amsterdam als een kenniscentrum en vervulde in die hoedanigheid dezelfde rol als Richard Hakluyt (1552–
1616) in Engeland. In 1594 publiceerde de kosmograaf zijn wereldkaart en werkte
daarna met Willem Barents aan diens ‘Caertboeck.’ Willem Barents was een cartograaf en vestigde op het moment dat de noordreizen ontworpen werden juist naam
met de productie van de Nieuwe Beschrijvinghe ende Caertboeck van de Midtlandtsche
Zee (1595), een uitbreiding van de handboeken Spieghel der Zeevaert (1584) en
Thresoor der Zeevaert (1592). Het Caertboeck was een collectie kaarten en zeilinstructies, kustproﬁelen, en een getijdentabel, herbewerkt door Willem Barents. De Veer
vergeleek het poolijs met de bergen zout langs de verdampingspannen in Spanje,
iets wat hij misschien van Barents hoorde. De ’Kaart van de Middellandse Zee’, een
kopergravure van 418 x 855 mm, was een bijna ongewijzigde kopie van een ‘portolano’ voor de kustvaart uit de vijftiende eeuw [Nordenskiöld 1889]. Volgens de
opdracht van het boek was Willem Barents ‘van syne kintsche daghen aen altijt
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De hoofdpersonen uit deze geschiedenis: Willem Barents; Jan Huyghen van
Linschoten; Jacob Heemskerck; Petrus Plancius; Jan Cornelisz Rijp. Op de
achtergrond een gezicht op Amsterdam van Abraham de Koninck van omstreeks
1613, waarin de portretten van Barents en Heemskerck prominent ﬁgureren:
het enig bekende portret van Barents [Koninklijke Bibliotheek Brussel].

gheneghen gheweest was, omme nae alle syn vermoghen de Landen die hij bewandelde ofte bezeylde, Caertsghewyse met de omloopenden Zeen, Wateren ende
Streckinghen af te beelden.’ Zijn volgende, ambitieuze project was een Caertboeck
voor de Noordelijke Doorvaert.
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Met vijf kinderen moet Barents in 1596 omstreeks veertig jaar oud geweest zijn en
daarom enkele jaren jonger dan Plancius. Er is verondersteld dat hij uit afkeer van
het katholicisme zelfs Paus Gregorius’ stilo novo kalender verwierp, in Nederland
ingevoerd sinds 1582 [L’Honoré-Naber 1917]. Vergelijking van Barents’ declinatietafels met zonshoogtes in De Veers verslag laat echter zien dat Barents’ wel degelijk
de nieuwe, Gregoriaanse kalender volgde [Van der Werf 1998]. En vermoedelijk viel
het ook wel mee met Barents’ vermeende rechtlijnigheid en protestantse koppigheid. Hij werkte in ieder geval goed samen met Jacob Heemskerck, die zich verre
van het gekrakeel hield. Tijdens de poolexpeditie van 1595 voer Heemskerck als

inkoper op het schip van Willem Barents. Hoewel Barents de stem van de Amsterdammers vertegenwoordigde (‘Willem Barents siet wat ghij seght’) lijkt hij namens
zijn bemanning te hebben gesproken – en uit het verslag van de overwintering blijkt
dat hij zich gemakkelijk naar het leiderschap van Heemskerck schikte. Mogelijk
kreeg juist de diplomatieke Jacob Heemskerck de leiding om Willem Barents voor
al te drieste beslissingen te behoeden. Barents kon zich daarmee geheel wijden aan
zijn Caertboeck. Jacob Heemskerck, zoon van een zeilmaker in het wijkje ten oosten
van de Geldersekade, groeide op in het door de Spanjaarden beheerste Amsterdam.
In het Behouden Huys moedigde hij de viering aan van de speciﬁek katholieke feestdagen Driekoningen (5 januari 1597), Maria Lichtmis (1 februari), en Vastenavond
(17 februari). Ook het liederenboek dat in het Behouden Huys werd teruggevonden
is overwegend katholiek [De Jonge 1872], waarmee Plancius een goeddeels hybride
boodschap lijkt te hebben gepredikt.
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Geestelijk en cultureel klimaat
De calvinistische ethiek van een werkzaam en zuinig leven bevorderde de Nederlandse productiviteit en bewees het kapitalisme goede dienst. Het legde ook haar
voorgangers geen windeieren. Leidende ﬁguren zoals Plancius wisten grote rijkdom
te vergaren door te investeren in de ontdekkingsreizen en in verwante zaken als
cartograﬁe en de uitrusting van de schepen. Plancius investeerde maar liefst
100.000 gulden in de ‘Tweede Schipvaart’ van 1598 en was met een inleg van 6000
gulden tevens ‘hoofdparticipant’ in de latere voc. Reeds in de jaren dat de poolreizen ontworpen werden was de rijkdom door routineklussen als de handel met
het Middellandse Zeegebied groot genoeg om te experimenteren en winst te zoeken
in ‘innovatie,’ zoals het nu heet.
De koopvaardijvloot vormde de ogen en oren van de Republiek. De producten en
kunstobjecten die vanuit Italië werden aangevoerd brachten een noordelijke renaissance tot stand. In Italië zagen de reizigers de bloei van kunsten en wetenschappen,
veelal geïnspireerd door werken uit de Oudheid die ruim een eeuw eerder, na de val
van Constantinopel in 1453 met de stroom vluchtelingen uit de voormalige hoofdstad van het Romeinse Rijk naar het westen kwamen. Haarlem behoorde in de jaren
negentig met Coornhert, Goltzius, en De Gheyn tot de meest invloedrijke centra in
de renaissancekunsten. Hun prenten zijn in het Behouden Huys teruggevonden en
omvatten allegorieën, een serie Romeinse helden, en vele verbeeldingen van
Bijbelse taferelen, want de Nederlandse denkers ruzieden bij voorkeur nog over wat
de slang in het Paradijs precies had geﬂuisterd. De invloed van deze graveurs is
zichtbaar in het werk van Joannes van Doetecum, de vaste kaartenmaker van Plancius en Barents, die ook de prenten bij het verslag van De Veer verzorgde. Van
Doetecum werkte vanuit Haarlem; zoon Baptista zocht al snel de dynamiek van het
Amsterdamse.
De Nederlandse Republiek op Lucas Waghenaers Kaart van Europa (1589).
Schepen verlieten de haven van Amsterdam door het uitgestrekte Waddengebied
dat de toenmalige Zuiderzee opvulde, en kwamen door de zeegaten van het Vlie
en Marsdiep op de Noordzee.

En al was de Renaissance een typisch mediterrane ‘mode,’ zij vond in noordwestelijk Europa een vruchtbare bodem in het humanisme dat zich sinds de dagen van
Erasmus had kunnen verbreiden. Centraal in het humanistisch gedachtegoed
stond een geloof in de zelfstandige ontplooiing van de mens. Snel ging het aanvan-

De Nederlandse poolreizen waren ontworpen om de kaart van het poolgebied te toetsen
en te verbeteren. Deze kaart van Gerard Mercator uit 1595 geeft de geograﬁsche kennis
weer waarmee de ontdekkingsreizigers moesten werken. De kaart laat zien waarom de
Nederlanders dachten dat ze bij Groenland waren, toen ze Spitsbergen bereikt hadden.
Net als op de kaart van Plancius uit 1594 (links) zijn de Matosjkin Sjar en de Karische
Poort ten zuiden van Nova Zembla goed te zien. De kennis van deze passages was
blijkbaar alweer een stuk verbeterd sinds de kaart van Waghenaer van zes jaar eerder (p.
32). Toch ontbrak dit voor de Noordelijke Doorvaart zo essentiële deel van de Arctische
geograﬁe op de kaart van Barents (p. 64) – en zou pas eeuwen later terugkeren.
De resultaten van de expeditie van 1596–1597 zijn verwerkt in de versie die Rumold
Mercator in 1605 van de kaart van zijn vader publiceerde (boven). De kustlijn van het
indrukwekkende ‘Arctische continent’ vervaagt.

Zicht door de Straat van Magelhaes, bij nadering van de Cordes Baai, januari 1998.
De inzet toont de Cordes Baai zoals die in 1599 is opgenomen [Wieder 1923, p. 63]

van William. Drie weken later zetten Liefde en Hoop een koers uit over 17.000 km
open oceaan. De oversteek zou vijf maanden duren en nog eens veertig mannen het
leven kosten. De spaarzame details die van deze maanden bekend zijn, staan in een
mededeling van Diego do Couto over een ontmoeting met enkele opvarenden en
twee brieven van William Adams [Hakluyt Society 1850]. Hieruit blijkt dat de
schepen, misschien om de Portugezen te ontlopen, in het noorden van Japan
wilden uitkomen, wat volgens hun provisorische kaarten op 30°N zou zijn. De Hoop,
met een laadcapaciteit van 500 ton vermoedelijk groter dan de Liefde, verging eind
februari 1600 tijdens een storm.2 De Liefde wist anderhalve maand later Japan te
bereiken.
Het grote schip werd bij aankomst in beslag genomen en de haven in gesleept, waar
een Portugese ambtenaar aan boord ging om de lading op te nemen. De inventarisatie kwam op elf grote kisten met wollen stoffen, linnen en brokaat, een koffer met
400 kralenkettingen, een kleine kist met stukken gekleurd glas, spiegels, en brillen;
speelgoedtrompetjes en spijkers, en 2000 cruzados in realen (de Spaanse munteenheid). Verder werd aangetroffen: negentien bronzen kanonnen, verschillende
lichtere artilleriestukken van ijzer, 500 geweren, 5000 gietijzeren kogels, 300
kettingkogels, vijftig quintalen (ca. 5000 pond) buskruit, 350 brandpijlen, en vele
bijlen, zeisen, en spaden [Diogo do Couto, 1611, in Hakluyt Society 1957; Wieder
1923, p. 31 en 46]. Met al die kanonnen en kogels, bijlen en zeisen, was het moeilijk
vol te houden dat Liefde met vreedzame bedoelingen was gekomen. Maar de Japanners voelden zich niet erg bedreigd door het groepje uitgeputte zeelui dat ze aan
boord aantroffen. Van de 24 overlevenden waren er nog maar zes op de been; zij
hadden het schip zo goed en kwaad als dat ging over de oceaan geloodst en voor de
Japanse kust gebracht. Nog tien mannen stierven korte tijd later. Er was een hoge
prijs betaald. Maar toen het schip op de lang gezochte kust toeliep was een nieuwe
fase in de geschiedenis van de wereldhandel begonnen.
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In Japan
De les dat de hele wereld binnen bereik lag heeft reder Johan van der Veken goed
begrepen: hij was in 1601 een van de initiatiefnemers tot de oprichting van de voc.
Met zijn admiraals Mahu en De Cordes gaf hij een belangrijke aanzet tot de
vorming van Nederland als handelsnatie en Rotterdam als wereldhaven [Floore et
al. 1999]. Negen dagen na aankomst meldden de 35-jarige stuurman William
Adams en metgezel ‘Yanyosuten’ (Jan Joosten) van Lodensteyn zich aan het hof van
shogun Ieyasu Tokugawa (1543–1616). Hoewel Adams (1564–1620) de shogun wist
te verbazen met zijn kaarten waarop de tocht rond de wereld te volgen was, bleven

Erasmus, het boegbeeld van de Liefde, keerde
op 21 juni 1998 tijdelijk in Rotterdam terug.
Foto Kees Spruijt.

2. De aantekening van William Adams dat acht opvarenden ten noorden van een eilandengroep (16°N) met het pinas deserteerden is gezien als de eerste melding van Hawaii. Een
blik op de kaart (Google Earth > Tools > Measure) leert echter dat de route rakelings langs het
tegenwoordige Frans Polynesië en de Marshall Eilanden leidde. Hoop verging waarschijnlijk op 24 februari 1600, tussen 27 en 28°N, even voorbij een eilandengroep (141°W) op
ongeveer twaalfhonderd kilometer van Japan.
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de Hollanders anderhalve maand over hun lot in het ongewisse. Onder de Europeanen deed de Zwarte Legende de ronde dat de Japanners Christenen, als hun
geliefde geloofsheld zouden kruisigen. Een half jaar na aankomst kon de bemanning van Liefde zich bewijzen en bediende elf scheepskanonnen in de slag bij Sekigahara, welke de eenwording van de Japanse staat markeert.
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Adams demonstreerde de shogun de principes van navigatie en probeerde de
Japanners ertoe te bewegen om vanuit het oosten een verkenning van de poolroute
te ondernemen [Hakluyt Society 1850]. De instructies die de tweede poolvloot op 9
mei 1595 van de Staten-Generaal had ontvangen, droegen degenen die Japan
zouden bereiken op om van daaruit naar de vaarroute over de pool te zoeken
[L’Honoré-Naber 1917, p. 253]. Volgens Do Couto [(1611) in: Hakluyt Society 1957]
vertelde Adams ook betrokken te zijn geweest bij de Nederlandse poolreizen. Er zijn
geen andere bronnen die hierop wijzen, maar het is niet onwaarschijnlijk dat

William Adams met Plancius of enige noordvaarders heeft gesproken. De snelle
integratie van William Adams in de Japanse maatschappij was het onderwerp van
James Clavell’s Shogun (1975) en de daarop gebaseerde televisieserie uit 1980.
Toch bleven de Hollanders niet helemaal vrijwillig in Japan. Het werd schipper
‘Jaap Quaeck’ pas na vijf jaar toegestaan om naar Patani (Thailand) te reizen, om de
Hollandse handelspost daar in te lichten. Koopman Jan Joosten groeide uit tot
Europees ambassadeur maar viel in Edo ten slotte uit de gratie, volgens de Engelse
koopman Cocks vanwege zijn ‘fowle tongue,’ wat Cocks toeschreef aan zijn ‘lage
afkomst’ [Wieder 1923]. Het heeft de Japanners er in ieder geval niet van weerhouden om een heel district in centraal Tokio naar ‘Yaesu’ te vernoemen. Adams en
de bemanning van de Liefde bereidden de weg voor de aanwezigheid van de voc in
Japan. Na de dood van Ieyasu besloot het shogunaat om het land te isoleren en van
oneigenlijke religieuze invloeden te ontdoen. Alleen de Nederlanders, met de
Chinezen, werd het toegestaan om een gezantschap te onderhouden. Twee eeuwen
lang vormde het kamp Desjima in Nagasaki Japans enige venster op de wereld.
Slechts enkele objecten zijn overgebleven die kunnen getuigen van de mentaliteit
van de eerste ontdekkingsreizigers en hun bewustzijn van een plaats in de tijd. Het
gebrek aan overblijfselen uit de Straat van Magelhaes staat in schril contrast tot de
cornucopia van de pooleilanden. In het poolklimaat bleven objecten en lichamen
uitzonderlijk goed bewaard, zoals is gebleken uit de opgraving van de zeventiendeeeuwse nederzetting Smeerenburg en walvisvaardersgraven in de noordwestelijke
hoek van Spitsbergen [Hacquebord 1981]. Naast De kronieken van Holland, Zeeland,
en Friesland tot aan het jaar 1517, het geschiedenisboek dat in het Behouden Huys
werd aangetroffen, is er een ander object dat teruggaat naar het begin van de
zestiende eeuw, toen Europa uit de schaduwen van de Middeleeuwen tevoorschijn
kwam. Een houten boegbeeld, nog geen meter groot, keerde in juni 1998 in
Rotterdam terug. Het mist de linkerhand, maar blikt met onmiskenbare en scherpe
gelaatstrekken vooruit, precies zoals het tijdens de reis om de wereld over de
oceanen keek. De Liefde was voor haar reis naar Zuid-Amerika omgedoopt en heette
daarvoor Erasmus. Het boegbeeld is door de Nederlanders verwijderd toen ze hun
schip in Sakai, bij Osaka nog eenmaal mochten zien. In de eeuwen die volgden
verbleef het in de Ryuko-in tempel ten noorden van Tokio, waar humanist Desiderius Erasmus (1466–1536) tenslotte werd vereerd als de Chinese uitvinder van
scheepsbouw. Verder is niets overgebleven van de ‘glorieuze expeditie’; Liefde is op
haar eerste reis onder Japanse vlag in de Baai van Tokio vergaan.

Liefde bereikt Kiusju, een tekening van
J.W. Heijting in een plakboek voor
beschuitplaatjes [Moerman 1955].
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Hoofdstuk 7

Heemskercks ambities
Bij aanvang van de zeventiende eeuw waren de verhoudingen binnen het internationale handelsveld drastisch veranderd. De routes langs de Kaap de Goede Hoop
en de Straat van Magelhaes waren door de Verenigde Oost-Indische Compagnie
(voc) gemonopoliseerd. Deze staatsrederij behartigde de overzeese belangen van
de Republiek en private initiatieven werden omwille van de nationale eenheid
ontmoedigd [Nationaal Archief]. Op verzoek van de voc werkte Hugo de Groot aan
Mare liberum, zijn betoog dat geen gezag het gebruik van de zee zou moeten
inperken – en rekende af met het Verdrag van Tordesillas.
De onderlinge concurrentie tussen vooral de Amsterdamse en Zeeuwse ‘voorcompagnieën’ had de handel geen goed gedaan. Het drukte de prijzen, terwijl de expedities zeer kostbaar waren doordat marine-escortes de Nederlandse vaart moesten
beschermen. Zowel Landsadvocaat Van Oldenbarnevelt als de Staten-Generaal
gunden de voordelen van de vaart op Azië niet aan Amsterdam alleen. Na moeizame
onderhandelingen besloten reders en kooplieden op 1 oktober 1601 tot het
oprichten van één gezamenlijke compagnie, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het bedrijf werd opgezet volgens de structuur van de Nederlandse Staat, als een
vereniging van zes onafhankelijke Kamers met een Algemene Raad van zeventien
directeuren, de ‘Heren Zeventien.’ De voc was het eerste moderne bedrijf, met
aandeelhouders die in de onderneming konden investeren en daarvoor deelden in
de winst. De Kamer van Amsterdam had met 1143 investeerders en meer dan drie
miljoen gulden recht op de helft van het aantal stemmen. De Kamer van Zeeland
bezat een kwart van de stemmen, en de steden Rotterdam, Delft, Enkhuizen, en
Hoorn verdeelden de rest. Onafhankelijke ondernemers moesten zich naar deze
structuur schikken of liepen het risico om geheel buitengesloten te worden.

Het harnas waarin Jacob Heemskerck stierf nadat een
kanonskogel zijn been had afgerukt (80 x 40 x 40 cm).

Voor de oorspronkelijke ondernemers achter enkele van de eerste, gewaagde,
ontdekkingsreizen, Balthasar de Moucheron en Isaac LeMaire, was dit moeilijk te
verteren. De wens om nieuwe handelsgebieden te vinden werd dringender dan ooit.
Kostbare investeringen in verschillende compagnieën en de bouw van fortiﬁcaties
in Brazilië – waaruit de agressieve ‘West-Indische Compagnie’ zou ontstaan –
brachten Balthasar de Moucheron (1552-ca. 1630) in 1603 op de rand van bankroet.
Zijn investering in de reis van Joris van Spilbergen door de Straat van Magelhaes
bleek fataal toen schuldeisers hem onder druk van de voc in faillissement dreven.
Hij verliet daarop de Republiek en vestigde zich in Parijs. De opening van een noor-
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Hoofdstuk 8

Hudsons twijfels
Evenals Balthasar de Moucheron vervolgde Isaac LeMaire zijn zaken in Parijs,
‘gedreven door blinde naijver en een dodelijke haat.’ Ook LeMaire was na conﬂicten
over zijn handelswijze in 1605 uit de voc gezet. In een gedwongen verklaring zag hij
af van de ambitie om eigen expedities langs de Kaap de Goede Hoop of door de
Straat van Magelhaes te organiseren [Schama 1987, p. 338–339]. Toen hij op 20
september 1624 op de leeftijd van 74 jaar stierf, kwam hij in de kerk van EgmondBinnen te rusten onder de woorden: ‘Hier legt begraeven Sr Isaac le Maire,
Coopman, die ghedurende sijn handelinge op meest alle quartieren van de weerelt
van Godt den Heere soo gheseghent is gheweest, dat hij in 30 jaeren tijts behoudens
eer verloren heit over de 1.500.00[0] guldens [Mollema 1943, p. 213]. Voordat zijn
zoon Jacob in 1615 met de gebroeders Schouten vertrok om de route langs de punt
van Zuid-Amerika te ontdekken (Kaap Hoorn), drong LeMaire er op aan om vochavens te mijden: ‘Mochten jullie […] na het vinden van een nieuwe doorgang in
Indië terechtkomen, geloof dan niet dat men je met open armen zal ontvangen. […]
Ze wachten op je, want reken maar dat de Heren XVII hun ambtenaren hebben
gewaarschuwd […] Reken erop dat men je schepen, hoe onrechtmatig ook, in
beslag zal nemen, want in Indië duldt men geen enkele concurrentie’ [Mollema
1943, p. 215]. Het bleken ware woorden, want in Jakarta liepen Schouten en
LeMaire in de armen van Jan Pieterszoon Coen, die de schepen van de ‘Australische
Compagnie’ in beslag nam en beide avonturiers onverbiddelijk met Van Spilbergen
naar huis stuurde – Jacob overleed op de terugreis.

Uitsnede van de (postuum verschenen) kaart van Willem Barents die het aanzicht
van het Europese poolgebied voorgoed veranderde, want Barents beperkte zich tot
zekere waarnemingen en veegde resoluut de mythische eilanden van de kaart die het
beeld tot dan toe hadden bepaald. Van Doetecum vulde de ontstane lege plekken
met zeedieren; op de plaats van Willoughby’s Land tekende hij Barents’ schip.

Vanuit Parijs legde Isaac LeMaire in januari 1609 contact met de Franse afgezant in
Nederland, Pierre Jeannin, met de aanbeveling dat de Fransen de diensten van
Henry Hudson zouden veiligstellen. De Franse tegenhanger van de voc was bij
koninklijk decreet in oprichting en LeMaire veronderstelde dat de koning zeker in
een verkenning van de poolroute geïnteresseerd zou zijn. Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen kon Jeannin, die in Nederland was om te bemiddelen bij de totstandkoming van wat het ‘Twaalfjarig Bestand’ zou worden, weinig
anders dan zijn koning schriftelijk informeren, in een brief gedateerd 21 januari
1609 [Bijlage 2–6]. De machinaties van LeMaire waren in Amsterdam echter
genoeglijk bekend en de voc liet geen gaten vallen. In het grootste geheim
ontmoette Hudson op 29 december de directeuren van de Amsterdamse Kamer.
Tien dagen later werd het contract ondertekend.
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Op heden de 8 Januari in ’t jaar onzes Heeren een duizend zes honderd en negen zijn
met elkaar geaccordeerd en overeengekomen de Bewindhebbers van de Oost-Indische Compagnie van de Kamer van Amsterdam van de tienjarige rekeningen aan de
ene zijde en Mr. Hendry Hudson, Engelsman, geassisteerd door Jodocus Hondius
anderzijds, in maniere navolgende. Te weten: dat de voornoemde Bewindhebbers ten
eerste zullen equiperen een scheepje of jacht, van omtrent dertig last, waarmee voornoemde Hudson omstreeks 1 April, van volk, victualiën, en andere noodzakelijkheden voorzien, zal uitzeilen om passage te zoeken door het noorden, benoorden
Nova Zembla om… […] Was getekend: Dirck van Os, I. Poppe, Hendry Hudson;
Jodocus Hondius, als getuige.

beter naar hem geluisterd werd. Minder dan een maand voordat Hudson zou
afvaren stelde de Kamer van Zeeland opnieuw een bericht aan Amsterdam op:

Op 23 januari 1609 antwoordde de Kamer van Zeeland, waar dat jaar het voorzitterschap van de voc berustte, tactvol: ‘Als het zo mooi zou zijn als deze persoon
aangeeft, dan zou de compagnie die hem tot tweemaal toe heeft uitgereed niet
moeilijk doen over een derde premie van duizend pond […] Het Octrooi van de
Heren Staten gunt ons de vaart langs de Caep de Buena Esperance en de Estrecho
de Magellanes, en niet meer dan dat’ [Brievenboek B, Archieven van de Kamer van
Zeeland, in Murphy 1859, p. 110].

Plancius lijkt daarop, als een van de grotere aandeelhouders in de voc zijn twijfels
over ‘de Engelsman’ te hebben doorgegeven. De eerder opgestelde tekst werd niet
verzonden en de Zeeuwen schreven:

De vierde Nederlandse poolreis
De toezegging van de Kamer van Amsterdam om een nieuwe poolreis te organiseren was in de eerste plaats bedoeld om LeMaire en De Moucheron de wind uit de
zeilen te nemen. Men wilde niet veel aan het dubieuze avontuur uitgeven en stelde
alleen een klein schip ter beschikking: ‘Jacht Halve Maen, 40 last, gedestineerd
naar het noorden’ [Murphy 1859; Asher 1860]. Tijdens zijn verblijf in Nederland
sprak Hudson uitgebreid met Petrus Plancius en cartograaf Jodocus Hondius
(Josse de Hondt, d. 1611?). Hudson had in januari aan Pierre Jeannin verteld dat
op Spitsbergen op een breedte van ‘81°N’ gras groeide en grazende dieren leefden,
terwijl Nova Zembla meest kaal en onherbergzaam was gebleken. Deze bewering
lijkt vooral bedoeld om de invloedrijke Plancius gunstig te stemmen. Een groene
zone ten noorden van Nova Zembla ondersteunde netjes de theorie dat de Pool in
de zomer onder invloed van het onbeperkte daglicht goed kon opwarmen. Plancius volhardde in zijn hypothese ondanks de waarneming door Gerrit de Veer van
grote hoeveelheden zeeijs die de zon duidelijk niet had kunnen wegbranden.
Hudson spreekt evenwel zijn eigen notitie tegen dat ‘The land of Nova Zembla that
yet we have seen is to a man’s eye a pleasant land; high land with no snow on it,
looking in some places green, and deer feeding thereon’ [5 juli 1608, in Asher
1860, p. 39].
Hudson was opgezadeld met de erfenis van Barents en Heemskerck. In overleg met
Plancius en Hondius speelde hij hardop met de gedachte dat een verkenning van
de Noord-Amerikaanse kust een aantrekkelijk alternatief zou zijn voor de heilloze
zoektocht naar de noordoostelijke doorvaart. Hij beschikte over de kaarten en
logboeken van kapitein George Weywood (1602 en 1605) en John Smith, de leider
van de Engelse kolonie in Virginia en hoofdpersoon uit Pocahontas. Ook de samenwerking met de voc verliep moeizaam. Hudson dreigde op te stappen als er niet

Wij hebben Uw schrijven van de 11de [maart] wel ontvangen en daaruit begrepen dat
de Engelsman Mr. Hudson grote ruzie heeft gehad met de Equipagemeester Dirck
Gerritsz over de gages van de Engelsen die met hem zouden meevaren en andere
zaken. Dit is daarom ons advies en antwoord: aangezien de heer Hudson is vertrokken
kunt U uitzien naar een ervaren man om de plaats van de heer Hudson in te nemen
met advies en kennis van Petrus Plancius, zodat de reis met alle spoed kan worden
uitgevoerd.

Wij zijn zeer verbaasd over het merkwaardige gedrag van de heer Hudson en vinden
dat het onverstandig is om hem te laten afreizen, want als hij hier onder onze ogen al
begint te muiteneren wat zal hij dan doen als hij ver van ons vandaan is; daarom
vinden wij het raadzaam dat U de reis zult afzeggen en van hem zult eisen de £ 25 te
restitueren; indien hij dit niet vriendelijk zal willen doen kunt U hem daartoe van
rechtswege laten dwingen. [Murphy 1859, p. 140]

Hudsons twijfels bij het nogal riskante avontuur dat hij had toegezegd te zullen
ondernemen betroffen ook het werk van zijn voorgangers. Tijdens de reis naar Nova
Zembla in 1608 had hij kunnen vaststellen dat de kaart van Gerrit de Veer op een
belangrijk punt niet klopte. De Veer tekende de ‘Costin Sarch’ als mogelijke doorvaart tussen de Barents Zee en de Kara Zee (27 juli 1597). De kennis van dit kanaal
kan worden herleid – zoals ook Hudson doet – tot Olivier Brunel. De werkelijke
passage, Matosjkin Sjar ligt verder noordelijker op 73°20’N, waar De Veer D’eerste
hoeck tekende. Op de terugweg waren de overwinteraars vanaf Kaap Plancius, waar
de Lomsbaai in kaart is gebracht (74°47’N), met ‘een mooi deurgaende wind’ op 21–
22 juli aan de straat voorbij gezeild en werd alleen stilgehouden bij Swarte Clip om
vogels te vangen. De beschrijving van rotsachtige kliffen vol vogels komt overeen
met de geograﬁe van de Bezymyannaya Baai (72°53’–73°N) op ca. 175 km ten zuiden
van Kaap Plancius. In kilometerslange ‘bazaars’ langs de rotswanden zaten hier
anderhalf miljoen vogels [Uspenski 1958]. De overwinteraars deden zich tegoed aan
de zeekoeten (Uria sp.) en ‘lommen, ofte Noordtsche papegaaien’ (Fratercula sp.).
De plaatsbepaling is onzuiver: De Veer registreert voor 23–24 juli, iets zuidelijker
van Swarte Clip, een noorderbreedte van 73°10’, terwijl Beke [1853] met de gegeven
metingen uitkomt op 72°30’N. Twee dagen later passeerden de sloepen een ‘zo
grote inham, dat we wel vier mijlen zeewaarts moesten zeilen om de kaap daarvan
te ronden’ (26 juli 1597) en is de naar het westen teruglopende kust van de Moller
Baai te herkennen (72°05’N).
Op 6 juli 1608 zeilde Hudson de Kostin Sjar binnen (71°20’N) en was de spraakverwarring compleet. Hudson suggereert bovendien (‘too far north’) dat hij op zoek
was naar de Karische Poort ten zuiden van Nova Zembla:
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This place upon Nova Zembla is another than that which the Hollanders call Costing
Sarch, discovered by Oliver Brownell [Brunel], and William Barentson’s observation
doth witness the same [?] It is laid in plot by the Hollanders out of its true place, too
far north: to what end, I know not, unless to make it hold course with the compass,
not respecting the variation. It is as broad and like to yield passage as Vaygach [Waaigats], and my hope was, that by the strong current it would have cleared itself; but it
did not. It is so full of ice that you will hardly thinke it. [6 Juli 1608, in Asher 1860, p.
40]
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Met de foutieve kaart van De Veer en de teleurstellende ervaringen van de Hollanders in het gebied had Hudson het vooruitzicht van een hopeloos en levensgevaarlijk geploeter in de Arctische ijsvelden. Mocht hij niet terugkeren, dan zou volgens
het contract de Compagnie aan zijn vrouw tweehonderd gulden uitkeren [Murphy
1859, p. 107]. De zeilinstructies die hij ontving stelden uitdrukkelijk dat hij niet

31 Juli 1594: ‘Afbeelding van de Wal-russen, ook
genoemd Zeemonsters.’

moest overwegen een andere passage te ontdekken dan die langs het noorden en
noordoosten van Nova Zembla. Drie weken na zijn ruzie en een week voor vertrek
kreeg Hudson van Plancius een verslag van Willem Barents over de ijscondities in
de zuidelijke Kara Zee. ‘This was written by William Barentson in a loose paper,
which was lent me by the reverent Peter Plancius in Amsterdam, 27 March 1609’,
schreef Hudson. Het is alleen daardoor dat er een kijkje door de ogen van Willem
Barents bewaard is gebleven:
Op 24 augustus, stilo novo, 1595, hebben we met de Samojeden gesproken en hen
gevraagd hoe het land en de zee er ten oosten van Waaigats bijliggen. Zij zeiden dat
we na vijf dagen reizen in noordoostelijke richting bij een grote zee zouden komen,
die zuidoost strekt. De zee ten oosten van Waaigats, vertelden zij, heet Marmoria, dat
betekent kalme zee. En bij Waardhuys zeiden ze ons hetzelfde. Ik vroeg hen of het in
sommige jaargetijden dichtvriest. Zij zeiden van wel. En dat ze er soms met sleden

De kolonie walrussen op het westelijk Oranje
Eiland, die door de poolreizigers met bijlen en
pieken werd belaagd, bezet vierhonderd jaar
later nog altijd de koude kiezelstranden.
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Carlsen’s catch
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Veranderingen verklaard: klimaat

Toen de warmte door de Atlantische Oceaan opnieuw noordwaarts vloeide en de
ijszee ontdooide, slaagden jagers en verkenners erin om dieper dan ooit tevoren in
het poolgebied door te dringen [Petermann 1872a, b]. Op het moment dat de expeditie van Payer en Weyprecht temidden van het zeeijs de bergtoppen van Franz
Joseﬂand zag (1873), was de eerste gedachte dat nu eindelijk het zestiende-eeuwse
poolcontinent gevonden werd. Tien jaar lang, tot aan zijn dood in 1904 zou de
geograaf Baron Eduard von Toll in de wateren van Noord-Siberië naar het continent
op zoek blijven [Zeeberg 2005, p. 150]. In het jaar dat Stanley in Afrika Livingstone
‘terugvond,’ bereikte de terugtrekkende ijsgrens noordelijk Nova Zembla en gaf het
poolgebied eindelijk haar schat prijs, als een tijdcapsule. De Noorse ijsverkenner
en jager Elling Carlsen liet op 7 september 1871 het anker zakken, ‘dicht bij de kust,
bij Barentshavet, waar Barents overwinterde.’ [Koolemans-Beijnen, Introductie bij
Beke, 1876: xlvi]. Carlsen had met Solid al een maand rond de Noordkaap van Nova
Zembla gevaren. Hij was op zoek naar een doorgang in het zeeijs om langs de kust
naar het zuiden af te zakken, eerst dieper in de Kara Zee, daarna vlak langs de kust.
Carlsen had niet onmiddellijk door dat de ruïne van de hut de beroemde overwinteringsplaats was en dacht misschien het kamp van Sawa Löschkin uit 1760 te
hebben gevonden, want Barents had volgens hem verder noordelijk gezeten op
Kaap Vlissingen. Op zaterdag 9 september 1871 noteerde hij in zijn log:
Om zes uur vanmiddag zagen we walrussen op het ijs; de sloepen werden uitgezet en
we vingen er twee. We zagen ook een huis op de kust, dat ingestort was. Het huis op
de kust was 16 ellen lang, 10 ellen breed, en de dennenhouten planken waaruit het
was opgebouwd waren anderhalve duim [inch] dik en 14 tot 16 duimen breed, en voor
zover wij konden beoordelen, waren ze aan elkaar gespijkerd geweest. Het eerste dat
we zagen in de puinhopen van het huis waren twee koperen kookketels, een koevoet
of breekijzer, een geweerloop, een slaguurwerk, een kist waarin we verschillende
vijlen vonden en andere gereedschappen, vele gravures, een ﬂuit, en ook een paar
kledingstukken. Er waren nog twee andere kisten, maar deze waren leeg, alleen
gevuld met ijs, en boven de vuurplaats stond een ijzeren rek met een schuivende
dwarsverbinding [om de kookpotten te ondersteunen].
[Op dinsdag] Rond het middaguur gingen we in de baai voor anker en gingen
opnieuw aan land en verzamelden verschillende zaken, zoals kaarsen, drinkkroesen
van tin, een degen, de kop van een hellebaard, twee boeken, verschillende navigatieinstrumenten, een ijzeren kist nogal sterk verroest.
[Op donderdag] Rustig weer en een heldere lucht. Om vier uur in de ochtend gingen
we nogmaals aan land om de toestand van de overwinteringplek te bestuderen. Al
gravende vonden we opnieuw verschillende objecten, zoals trommelstokken, het heft
van een degen, en spiesen. Het geheel zag eruit alsof het volk voor oorlog was uitgerust, maar er is niets gevonden dat wijst op menselijke overblijfselen. Op het strand
zagen we stukken scheepshout, en daarom geloof ik dat er hier een schip is vergaan
waarvan de bemanning het huis gebouwd heeft met wrakhout en later toevlucht heeft
moeten nemen in de sloepen. Vijf zeemanskisten stonden nog in het huis en die
behoorden in gebruik bij vijf kooien, voor zover wij konden zien. We hebben een
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De uitbreiding en terugtrekking van gletsjers langs de westkust van Nova Zembla
is terug te zien in boorkernen uit sedimenten (zand en silt) die in de fjorden
bezonken zijn; in dit geval in het fjord ten zuiden van Kaap Troost (Tabel 3, p. 253).
Er is een duidelijke relatie tussen de gletsjerbewegingen en de intensiteit van
zomerstormen boven de Atlantische Oceaan, door de bewolking en
(sneeuw)neerslag die deze veroorzaken (Zeeberg 2001; Zeeberg et al. 2003).
(a) Het Arctisch klimaat wordt op een tijdschaal van tientallen jaren in belangrijke
mate beïnvloed door de stromingssnelheid van de Warme Golfstroom en de
Noord-Atlantische uitloper daarvan, uitgedrukt in Sverdrup (1 Sv = 1 miljoen m3
water per seconde). De Golfstroom was 10% minder krachtig tijdens de ‘Kleine
IJstijd’ (Lund et al. 2006) en dit blijkt goed overeen te komen met de
gletsjerbewegingen bij Nova Zembla. De stromingsvariaties worden mogelijk
veroorzaakt door schommelingen in de kracht van de zon, al is nog onduidelijk
hoe deze schommelingen in de aardatmosfeer en oceanen doorwerken (Bard &
Frank 2006; Zhang et al. 2007). (b) De tijdschaal van sedimentafzetting bij Nova
Zembla is verkregen door datering van begraven schelpen met de koolstof-14
methode. De grijze banden geven twee tijdspannes weer op basis waarvan pieken
en dalen in de curves blijken overeen te komen. De gletsjers bij Nova Zembla
blijken snel te reageren op de klimaatveranderingen. Tijdens de koudste periode
was het hele Noordelijk Halfrond ongeveer 1°C kouder dan het gemiddelde over
1961–1990 (Moberg et al. 2005) en breidde het ijs fors uit. Toevalligerwijs viel dit
minimum precies tijdens de overwintering op Nova Zembla.

baken gebouwd en daarmee een paal van twintig voet opgericht. In de baak hebben
we een beschrijving achtergelaten van wat we hebben gevonden, afgesloten in een
dubbele tinnen doos, waarna we aan boord terugkeerden en onder zeil gingen. [De
Jonge 1872; Beke 1876: xlvi-xlviii]

Het ‘huis op de kust’ was in elkaar gezet met balken en planken; had geen dak
meer, en de zuidwand was gedeeltelijk afgebroken. Meest opvallend was de onderbouw van boomstammen, gestapeld als voor een Noorse blokhut. Binnen waren vijf
kooien. Op de grond voor elk stond een ijzeren scheepskist, maar de meeste waren
te ver vergaan om te kunnen worden weggedragen. Rond het huis lagen de hoepels
van verschillende grote tonnen. Carlsen keerde op 4 november in Hammerfest
terug en een week later meldde het locale nieuwsblad Finnmarksposten de ontdekking van het Behouden Huys. Een in de stad aanwezige Engelsman, Ellis C. Lister
Kay, kocht de poolschat voor 600 pond sterling. Bij de verzameling kwam Carlsen’s
Afskrift og Journal holden ombord I Slup Solid, waaruit bovenstaande fragmenten
afkomstig zijn [De Jonge 1872].
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Het nieuws dat een verzameling objecten uit het Behouden Huys was teruggevonden
bereikte Nederland korte tijd later, maar pas in maart 1872 legde het Ministerie van
Buitenlandse Zaken contact met de heer Kay, die er nog niet in was geslaagd om
zijn buit te verkopen. De verzameling keerde twee maanden later in vier kisten in
Nederland terug, negen maanden na de vondst door Carlsen. Omdat het Huys met
sneeuw en ijs gevuld was geweest, verkeerden de voorwerpen in uitstekende
conditie. In een levensgrote reconstructie van de overwinteringshut bij de marine
in Den Haag was de collectie te bewonderen – een monument voor kou, ontbering,
en doorzettingsvermogen. Bij de vondsten zaten de experimentele navigatie-instrumenten van Plancius, enkele van de oudst bekende kompassen [Mörzer-Bruyns
1998], zestiende-eeuwse kleding, instrumenten voor houtbewerking, hellebaarden,
kaarten, een maritiem handboek, geschiedenisboeken van Nederland en China,
een psalmenboek, een ﬂuit, en 400 Renaissance-prenten uit de winkel van Cornelis
Claesz ‘op het water’ [Van Selm 1980; Filedt Kok 1998].
Rederij Finckenhage, waartoe Carlsen behoorde, zag de commerciële waarde van
het materiaal en stuurde vier jaar later kapitein M. Gundersen naar het Behouden
Huys terug. In een telegram aan de Nederlandse regering schreef Finckenhage:

Kruithuls van been en hout (20 cm lang) waarin Willem Barents op 13 juni 1597,
kort voor vertrek uit het Behouden Huys de apologie van de overwinteraars
verborg. Teruggevonden door Charles Gardiner in 1876.
Koperen ketel met ijzeren hengsel (37 cm diameter, 26 cm hoog), ook te
herkennen in de opengewerkte tekening van het Behouden Huys (p. 14).

Een schip van mijn bedrijf heeft van de noordoostkust van Nova Zembla een dagboek
meegenomen, in het Nederlands gesteld, betreffende de periode tussen 30 mei en 29
augustus 1580, waarschijnlijk behorende tot de expeditie van Barents. Het schrift is
welgenomen goed bewaard gebleven. Ook zijn twee kaarten teruggevonden met
daarop Nederland en omringende landen, eveneens goed geconserveerd. De zaken
zijn teruggevonden op de bodem van een kist op dezelfde plek waar in 1871 overblijfselen zijn gevonden van Barents’ expeditie welke door Nederland zijn gekocht voor
£600. Hetzelfde bedrag wordt gevraagd voor de nu beschikbare zaken. [Archief van het
Ministerie voor Binnenlandse Zaken, Den Haag: Dept. 6/95, 1–2–1876]

Het boek dat door Kapitein Gundersen was teruggevonden bleek een handgeschreven vertaling van het logboek van Arthur Pet en Charles Jackman tijdens hun
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Hoofdstuk 10

Onder stoom en canvas
Ontdekkingsreizigers en avonturiers trokken in de negentiende eeuw door de
laatste open plekken op de kaart, geleid door de inspiratie van ontdekking en ‘soms
verzwolgen door het mysterie dat ze zo gretig hadden willen ontsluieren’ [Conrad
1926]. Dit was het tijdperk van de Romantiek, van de stoommachine en andere
wonderlijke en gevaarlijke uitvindingen, waarin de nabijheid tot de natuur, bijgeloof en een geloof in wonderen centraal stonden. Negentiende-eeuwse naturalisten,
in tegenstelling tot hun tegenhangers in de dagen van de Renaissance, waren triomfantelijk. Studies van de landschappen en soortenverscheidenheid van de aarde, en
speculaties over het ‘ether’ van de hemel pasten in een groots streven naar Waarheid. Met hulp van machines en de ontluikende wetenschappen was de mens niet
langer machteloos in het aanzicht van Natuur en Kosmos, telkens teruggedreven
door superieure krachten. Maar juist in het Noordpoolgebied, dat op enkele rotseilanden na grotendeels een open plek zou blijven, werden overmoedige avonturiers
nog keer op keer genadeloos afgestraft. En telkens keerden nieuwe expedities terug,
hoopvol om ditmaal de eer veilig te stellen. In de ontdekkingsgeschiedenis van de
polen zien we de aantrekkingskracht van het Onbekende op de menselijke geest, zo
stelde Fridtjof Nansen in 1897.
Het schip waarop Koolemans-Beijnen in 1876 voer, de Pandora, is vier jaar later
onder de naam Jeanette de poolgeschiedenis ingegaan toen het onder leiding van
George De Long vastliep in het ijs bij de Nieuwe Siberische Eilanden. De dramatische tocht van kapitein De Long door het eindeloze moeras van de Lena Delta, de
grootste rivierdelta ter wereld, is minder bekend dan het lot van het wrak, dat met
het zeeijs op een goed moment langs Julianahaven in het zuidwesten van Groenland kwam. Professor Henrik Mohn (1835–1917) stelde daarop vast dat het zeeijs
net als oceaanstromen een vastomlijnde loop volgde. Nansen nam de proef op de
som met het speciaal ontworpen ijsschip Fram en voltooide tussen 1893 en 1896
inderdaad de tocht door het zeeijs. Verschillende schepen hebben de reis van de
Fram gemaakt, maar meestal onvrijwillig nadat zij in Kara Zee waren komen vast te
zitten. Ook Barents en Heemskerck was waarschijnlijk dit lot beschoren geweest,
als zij niet al eerder op Nova Zembla waren vastgeraakt.
Matosjkin Sjar met het onderzoeksschip Willem Barents (rechts) en Isbjørn (links),
het schip dat Julius Payer in 1872 gebruikt had om een depot in te richten op Barents
Island (76°18’). Foto William Grant 1884.

Dankzij de opleving van poolexpedities in de negentiende eeuw werd de succesvolle
terugkeer van de Nederlandse overwinteraars plots minder onvoorstelbaar. De spectaculaire terugkeer van Ernest Shackleton uit de verre, onbevolkte Antarctis in 1916
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en de vernietiging van de Endurance door het pakijs, laten dankzij de fotograﬁe van
Frank Hurley op dramatische wijze zien hoe het de Nederlanders moet zijn vergaan
[zie bijvoorbeeld Alexander 1998]. Ook in 1881 moesten de Britten noodgedwongen
overwinteren en keerden zij, als de Nederlanders, in open sloepen uit het poolland
terug. Benjamin Leigh Smith was een van de ‘gentleman explorers’ van het tijdperk
en hij had zich voorgenomen om op Franz Josef Land een winter door te brengen.
Bij een verkenning van de archipel een jaar eerder was ook Arthur Conan Doyle
(1859–1930) aan boord geweest, die tijdens deze reis mogelijk inspiratie heeft opgedaan voor The Lost World (1912).
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Leigh Smith koos voor Bell Eiland, een van de zuidelijke eilanden van de archipel en
plaatste hier in juni 1881 een geprefabriceerd huis. Toen het bouwwerk klaar was, en
ingericht met proviand voor de komende winter, verkende de expeditie het nabijgelegen Nordbruk [Northbrook] Eiland. Daar aangekomen zag de bemanning van de

Bemanningsleden van de Willem Barents gaan in
de Matosjkin Sjar aan land met de sloep Lucie.
Foto William Grant 1884.

De kaarten waarmee Petermann’s Geographische Mitteilungen in de tweede helft van de negentiende
eeuw de voortgang van ontdekkingsreizigers liet zien, zitten in al hun lithograﬁsche eenvoud
boordevol historisch detail. Op deze kaart met de bewegingen van Kapitein Johannesen in de zomer
van 1869 is de noordkaap van Nova Zembla een getrouwe kopie van de kaart van Gerrit de Veer, met
de gebrekkige oost-west oriëntatie die zestiende eeuwse kaarten kenmerkt. Een jaar later zou het
eiland zich na verdere Noorse verkenningen oprichten volgens de werkelijke geograﬁsche ligging.
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Eira tot hun ontsteltenis hoe zeeijs het houten schip omgaf en binnen enkele dagen
verpulverde [Credland 1980]. Evenals Barents en Heemskerck brachten de 24
mannen de lading van het schip aan land en in de stromende regen begon men aan
de bouw van een half in de bevroren aarde verzonken schuilhut. Het onderkomen
van 10.7 x 3.7 m kreeg geheel volgens de Arctische traditie de misleidende naam
Flora Cottage. Tijdens de overwintering namen de schipbreukelingen een strikte
routine in acht, die voornamelijk werd bepaald door drie maaltijden dagelijks en een
gebedsdienst zondagochtend om 9.30 stipt. Kerst, Nieuwjaar, en de verjaardag van
de koningin (23 mei) werden op gepaste wijze gevierd. Ook in het Behouden Huys
hield Jacob Heemskerck vast aan de verschillende, meest Katholieke feestdagen. De
Veer schreef: ‘Op 21 november [1596] met aangenaam weer en een NO wind werd er
geregeld dat we om de beurt hout zouden hakken om het werk van de kok te
verlichten, omdat die al meer dan genoeg te doen had met tweemaal per dag koken
en sneeuw smelten. Van dit werk waren de schipper en de stuurman vrijgesteld.’

Stoom vulde zowel Flora Cottage als het Behouden Huys, condenseerde op de
wanden en bevroor daar. Toen de voorraad steenkool in januari uitgeput raakte
schakelden de inwoners van Flora Cottage over op berenvet en walvisvet dat door de
hut walmde en alles met roet bedekte, waardoor de mannen leken op ‘rows of
blackbirds.’ ‘De kou en de rook waren beiden ondragelijk,’ schreef De Veer op 1
december 1596. Roet bedekte ook de gezichten van de overwinteraars aan boord
van de Sint Anna, gevangen in het poolijs ten noorden van Franz Joseﬂand (1914).
Enkele jaren geleden lag op de luchthavens overal ter wereld het verslag van Valerie
Albanov en diens laatste dagen aan boord van dit kleine schip. De opvarenden
begrepen temidden van uitgestrekte ijsvelden dat het met hen niet goed zou
aﬂopen. Albanov en enkele anderen zijn in 1912 van boord gestapt om met sleden
de terugreis te aanvaarden, met niet meer dan de provisorische kaart die Nansen
van Franz Josef Land tekende in de hand [Barr 1975].
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In winter, when the temperature in our quarters ﬂuctuated between –2.5 and –5°C,
and the air was damp and foggy, ﬁlled with particles of soot that continually ﬂoated
around, [our oil lamps] were incapable of driving back the darkness which prevailed
for months on end […] The corners and outside walls were covered from top to
bottom with thick layers of ice and rime. These were the cleanest areas: no soot stuck
to them. Here one could watch the fantastic, glittering play of the ice crystals, which
shone even in the light of our oil lamps. [Albanov (1917) 2000]

Als de Nederlanders in 1597 en Shackleton in 1916, maakte Leigh Smith de thuisreis in open sloepen. Na negen maanden kozen de mannen in opperbeste stemming de zee in de vier sloepen van de Eira, op woensdag 21 juni 1882, na de avondmaaltijd en met een ‘cheer’ [Credland 1980]. Zeilend en roeiend bereikten zij na 43
dagen en 800 km de kust van Nova Zembla en zochten de Matosjkin Sjar, het fjord
dat het noordelijk en zuidelijk eiland scheidt en verzamelplaats voor de avonturiers
en sportjagers van die dagen. Tussen de verschillende schepen lag ook de poolschoener Willem Barents van het Nederlands Arctisch Comité [Mörzer-Bruyns 1985,
1986]. Het onderzoeksschip heeft de eerste systematische informatie verzameld
over de zoutgehaltes en andere oceanograﬁsche karakteristieken van de Barents
Zee. De ontmoeting tussen de overlevenden van de Eira en de Willem Barents was
dan ook een ontmoeting tussen twee tijdperken. Volgens de overlevering droeg
Leigh Smith bij die gelegenheid een mok rum mee om een toast op zijn redders uit
te brengen. Pogingen van het Nederlandse schip om het Behouden Huys te bereiken
waren mislukt en als een symbool van behoudzucht lag het in de beschutting van
de straat voor anker. En het zou nog erger worden: met de sleden die de Engelse
expeditie de Willem Barents bij die gelegenheid schonk zouden de Nederlandse
deelnemers aan het Eerste Internationale Pooljaar zich in 1883 na verlies van het
gehuurde onderzoeksschip Varna in veiligheid brengen.

Zicht vanaf het meest westelijke van de Oranje Eilanden op de
noordkaap van Nova Zembla, het verste punt dat expedities tot
aan de jaren 1870 konden bereiken. Tegen de rotswand van het
eiland zijn de zeekoeten te zien waarmee de overwinteraars zich
voedden. Foto David Lubinski 1998.

Hoofdstuk 11

‘Nova Zembla’ legende
Wat is vaderlandse geschiedenis? Is het de keten van verhalen en legendes die een
samenleving wil doorgegeven, van een generatie naar de volgende? Of is het de
ontvangst van die verhalen, door een publiek dat eruit haalt wat het wil, buigzaam,
meer een spiegel van het heden dan een blik in het verleden? Het verhaal van de
overwintering op Nova Zembla is geworden tot een krachtig historisch beeld, dat in
de loop der eeuwen overeind heeft kunnen blijven, hoewel enigszins aangetast door
de heersende stromingen. Ieder tijdsgewricht heeft het willen interpreteren en de
stem van Gerrit de Veer kreeg telkens een andere klank.
Tussen de vele werken van Duitse pedagogen die halverwege de achttiende eeuw in
het Nederlands vertaald werden was ook dat van Joachim Heinrich Campe (1746–
1818). Campe stelde zich ten doel om tegen iedere prijs te voorkomen dat ‘voorstanders van de sentimentele koorts’ erin zouden slagen om ‘…ook onze nakomelingen met het zoet en streelend vergif van deze ziekte te besmetten, en dusdoende
mede het nakomend geslacht even zukkelende aan ziel en lichaam, even ontzenuwd, even te onvrede over zichzelf, over de waereld en over den hemel te maaken,
als het tegenwoordig geslacht is.’ Zijn bewerking van Robinson Crusoë in 1780 was
dan ook geheel ‘ten dienste der jeugd,’ want Daniël Defoe had de plank grondig
misgeslagen.
De veelvuldige, wydloopige, ydele redenen, waarmede deeze oude roman overladen
is; en deszelfs tot walging toe teemende en zwaarmoedige styl [maken dit geen] goed
boek voor Kinderen. Daarby komt in de oude geschiedenis van Robinson nog iets,
waardoor byna het grootste nut, dat deeze geschiedenis kon bewerken, verydeld werd;
ik spreek van deeze omstandigheid, dat Robinson voorzien word met allen de gereedschappen, die hy noodig had, om zich veele van die gemakken te bezorgen, die het
gezellig [in groepsverband] leven onder beschaafde menschen verschaft. Daardoor
zyn wy verstoken van ’t groot voordeel, om voor de oogen van den jongen Leezer op het
klaarblykelykst te vertoonen, de behoeften van den eenzaamen mensch, die buiten de
maatschappy leeft, en het veelvoudig geluk van het gezellig leven.

‘Beren in het bivak’, ‘De schuit in een hevige storm’ en ‘In een hachelijke positie’
drie beschuitplaatjes van de hand van J.W. Heijting [Moerman 1955].

Ergens in de daarop volgende vierentwintig jaar later ontdekte Campe een vertelling die juist dat bood wat het gebrekkige materiaal van Defoe had ontbeerd. En
met zijn bewerking van het relaas van Gerrit de Veer blies hij de geschiedenis in
1804, nadat er anderhalve eeuw niemand aan de overwintering op Nova Zembla had
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gebaseerd op een werk van Nicolaas Witsen uit 1671. De zeventiende-eeuwse
lengte-breedte-holte verhouding is 20:5:2. De schepen uit de Gouden Eeuw waren
echter berekend op een veel groter laadvermogen en waren daardoor meer rechthoekig dan druppelvormig, zoals de goed gestroomlijnde jachten uit de zestiende
eeuw [G. de Weerdt, in: Hoving & Emke 2004, p. 83]. De dikte van de planken van
4 cm (1.5 duim) behoort bij een scheepslengte van 17.4 m (61.5 voet) en een breedte
van 6 m (21.5 voet). De dikte van de teruggevonden spanten is 12–13 cm (5 duim),
wat zou passen bij een scheepslengte van ongeveer 19 m (67 voet) en een breedte
van 5.3 m (18.9 voet). De lengte van Barents’ schip ligt dus tussen de 17.4 en 19 m,
en de breedte tussen de 5.3 en 6 m. Het schip had waarschijnlijk een boegspriet van
12 m lengte en een hoofdmast van 14 m. De waterverplaatsing van een 18+ m lang
schip was ca. 100–120 ton. Als het laadvermogen daarvan 30 last (60 ton) in beslag
nam, omvatte het tuig, de bewapening, en bevoorrading eveneens 50–60 ton
[Hoving & Emke p. 58 en p. 94].
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De op die manier afgeleide verhoudingen komen goed overeen met de gravures bij
het verslag van De Veer. Mollema [1947] en Hoving & Emke [2004] stelden vast dat
de afbeeldingen tot en met het tuigage nauwkeurig zijn. De optuiging keert consistent in iedere plaat terug. Met de vastgestelde afmetingen leek het zestiende-eeuwse
jacht veel op de Deense viskotters uit de twintigste eeuw. Door het kleine formaat
van het schip kwamen de wanden volgens het Zeeuwse archiefstuk samen in een
‘pijlstaart’ – evenals bij het schip dat in de gravures staat afgebeeld. De vaarkarakteristieken van een ‘pijlstaart’ zijn getest in een reconstructie van de Duyfken in
Freemantle, West Australië in 1997 [Burningham & De Jong 1997]. De Duyfken was
met een lengte van ca. 20 m vergelijkbaar met het schip van de poolreizigers. Het
was in 1594 of 1595 gebouwd voor de reis van De Houtman naar Indië en heeft de
ontdekking van Australië op haar naam staan (Schouten, 1606). Onder volle zeilen
zou het schip een snelheid halen van 8 knopen (14 km per uur). Van de Halve Maen
(40 last, 25 man) zijn in New York twee zeilende reconstructies gebouwd, in 1909 en
in 1987. De verdeling van de lading en bewapening was kritisch en bepaalde de
stabiliteit van deze schepen. De Veer beschrijft dat op 21 juni en 4 augustus 1596
keien aan boord werden gedragen om het schip beter te stabiliseren. Benedendeks
was iets meer dan anderhalve meter stahoogte. De bemanning sliep in hangmatten.
Het eikenhout was waarschijnlijk met lijnolie groengrijs (verdegris) geschilderd,
want dit was een goedkope kleurstof met een goede dekking. In daglicht had het
een blauwgrijze kleur. De deurposten waren licht geschilderd, bijvoorbeeld met gele
oker of loodwit, zodat ze in het donker goed zichtbaar zouden zijn. De roerganger
bediende de helmstok achter de mast en had geen zicht op zee. Er was een kleine
kombuis, gestookt op hout en steenkool en met het eenvoudige smeedijzeren rek
en de koperen pannen die in het Behouden Huys zijn teruggevonden.
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Reconstructie van het schip van de overwinteraars gebaseerd op de op Nova
Zembla teruggevonden scheepsdelen. Uit Hoving & Emke 2004.

Ligging van het schip
In de omgeving van het Behouden Huys zijn over een kustlengte van ruim 3 km tientallen spanten en stukken eikenhout teruggevonden. Deze zijn zo goed als zeker
afkomstig van het Nederlandse schip: in sommige fragmenten werden ook de
bekende smeedijzeren spijkers teruggevonden. Grotere constructies, als het stuk
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van 4 meter in Moskou, ontbreken, wat erop wijst dat het schip door kruiend ijs
verbrijzeld en gezonken is. Alle in 1995 teruggevonden wrakdelen lagen achter de
huidige stormberm, een steile wal van grind en keien, door kruiend ijs opgeschoven
tot drie meter boven het zeeniveau. De hogere delen van het strand zijn onverstoord, met strandwallen die duizenden jaren ophefﬁng vertegenwoordigen. Ook
in de opgestuwde wallen zijn, tegen de verwachting in, geen scheepsdelen teruggevonden. Het grootste deel van het wrak: het karkas met de kanonnen, masten,
ankers en restanten van de vracht, is spoorloos.
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Waar heeft het schip van Willem Barents gelegen toen het uit de beknelling van het
ijs loskwam en zonk? De platen bij de Waerachtighe Beschrijvinghe laten zien dat het
op vrij grote afstand van het strand lag. Vanaf Kaap Spory Navolok is in zee op 200
tot 1000 m afstand een lijn van brekende golven te zien die de omvang aangeeft van
een ondiepte. Deze lagune is tegenwoordig 3 tot 4 m diep maar was door de landophefﬁng die Nova Zembla ondergaat 400 jaar geleden bijna een meter minder diep.
Daardoor staken de rotsen die nu af en toe te zien zijn verder boven water uit. De
diepgang van het vaartuig was 2–2.5 m, waardoor het aannemelijk is dat de Nederlanders bij Nova Zembla op de klippen zijn gelopen, misschien omdat ze door
ijsschotsen omsloten waren en niet konden wegkomen [26 augustus 1596]. Dit zou
ook verklaren waarom het schip niet loskwam, zelfs niet toen het zeeijs onder een
gunstige west-zuidwestelijke wind werd weggeblazen.
De aanwezigheid van een met rotsen omgeven lagune voor het Behouden Huys was
ook de Russische onderzoeker Dmitri Kravtjenko opgevallen. ‘Plotseling moet het
ijs een op-en-neergaande beweging hebben gemaakt, zo hevig dat het schip letterlijk werd weggeworpen, waarbij het een zich onder water bevindende barrière moet
hebben gepasseerd,’ schreef hij in zijn rapportage voor het Historisch Museum van
Archangelsk [Kravtjenko 1983]. Terwijl dit bij open zee al redelijk onwaarschijnlijk
lijkt, maken de omstandigheden ter plekke een dergelijk scenario ronduit onmogelijk. Langs de kust van oostelijk Nova Zembla bevindt zich een groot deel van het
jaar een vlakke, stabiele ijslaag, wat ook op luchtfoto’s en satellietbeelden goed te
zien is. De expeditie van Kravtjenko maakte in de zomer van 1980 met springladingen openingen in het anderhalve meter dikke ijsdek. Vanuit deze gaten
verkenden duikers van het Moskouse duikteam ‘Dolﬁjn’ in cirkels van 25 m de
zeebodem, maar zonder resultaat. Merkwaardig genoeg bleef Kravtjenko zich op dit
gebied concentreren, terwijl het ongetwijfeld ook in Barents’ tijd met ijs bedekt
was. Daardoor konden de schipbreukelingen gemakkelijk aan land komen.
De strandingslocatie en meest waarschijnlijke plek om gezonken scheepsresten te
vinden is de noordoostelijke rand van de lagune, waar de zeebodem afhelt naar een
diepte van meer dan 10 m. ‘Het schip lag wel 2 of 3 voet in het ijs, en voor zover wij
konden uitmaken was het tot de bodem toe dichtgevroren,’ schreef Gerrit de Veer
op 5 oktober 1596. ‘Het was daar 31⁄2 vadem [~6 m] diep.’ Gevangen in het ijs lag het
kleine houten schip dus niet direct voor het Behouden Huys, maar op nog bijna een
kilometer afstand. Buiten de lagune groeide de ijsrand tijdens de winter aan en
verbreedde tot bijna twee kilometer: ‘Het schip lag ongeveer halverwege het huis en
het open water,’ schreef De Veer [4 Juni 1597]. ‘De zee was helemaal vrij van ijs zover
we konden kijken, maar wij lagen nog even vast ingevroren.’ Dat Kravtjenko

Het enige grotere, samengestelde deel van Barents’ schip, bijna 4 m lang,
gefotografeerd op het strand van Kaap Spory Navolok door Frans Heeres in 1991.
Dit zelfde scheepsdeel in de kelder van het Heritage Institute in Moskou.
Te zien zijn de smeedijzeren spijkers en 2.5 cm-dikke houten pluggen waarmee
de (eikenhouten) planken waren bevestigd, met de sleutels van kamer 3–18
voor de schaal.

N
veel stukjes leer,
textiel, keramiek

En aangezien er in ons portaal drie uitgangen of deuren waren en het huis onder de
sneeuw bedolven lag, haalden we de middelste deur van het portaal weg en groeven
een groot gat of hol in de sneeuw buiten het huis als een boog- of keldergewelf, waar
we in konden gaan om onze behoefte te doen en om er andere vuiligheid te storten.
[5 januari 1597]

Tijdens de bouw werd de tussenwand opengelaten totdat alle voorraden en tonnen
waren binnengebracht en – zo blijkt uit de opgraving – opgestapeld tegen de westelijke wand. Als de binnenlengte van het Behouden Huys 8.90 m was (10.3 m – 1.4 m),
dan was iedere kooi 1.70 m lang. Kravtjenko heeft de korte planken en balken nog
gezien die misschien tot de kooien behoorden. Dat Carlsen geen portaal tekende is
niet zo verwonderlijk omdat het hout van het portaal op 22 mei 1597 verstookt is.
‘Omdat ons hout begon op te raken, braken we de wand van het portaal af en
gebruikten die om te stoken.’

haard
kooien
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Aanvankelijk werd gevreesd dat eerdere bezoekers de bodem grondig hadden
omgewoeld, maar dat bleek niet zo te zijn. De Sovjet autoriteiten gaven nooit een
vergunning voor opgraving en de verschillende onderzoekers hebben zich daar
goed aan gehouden. Nadat in 1993 en 1995 het mosdek was ‘teruggerold’ kwam uit
de verspreiding van botdelen of stukjes leer, textiel, glas, koperen knopen, loden
kogels, lakenloodjes, en potscherven het activiteitenpatroon in en rond de hut
tevoorschijn. Aan de oostzijde van de hut ontbraken kleine vondsten waardoor het
aannemelijk is dat hier de kooien waren. Elling Carlsen maakte een jaar na terugkeer op verzoek van August Petermann een schets van de hut zoals hij het zich
herinnerde en tekende een rij van vijf kooien. Elke kooi moet daarom door drie
man gedeeld zijn. Een zesde kooi bevond zich langs de korte zuidzijde. In deze kooi
lag ook Gerrit de Veer, naast de deur, zoals blijkt uit het fragment van 7 december
1596. Aan de zuidzijde had de hut drie deuren die toegang gaven tot een portaal van
1.4 m (2 el) breed. De zuidzijde van het huis raakte onder invloed van noordwestelijke wind al vrij snel ondergesneeuwd, zodat de overwinteraars zich een weg naar
buiten moesten graven.
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Opgravingsplattegrond van het Behouden Huys (naar een origineel van P. Floore)
met een vliegerfoto als achtergrond en archeologen voor de schaal. Boven:
Reconstructie op de binnenplaats van het Maritiem museum in Amsterdam (1996).

1

2 meter

De bouw van een ruime schuilplaats die beter warm gestookt kon worden dan een
schip en waarin de dagelijkse routines hun natuurlijke loop konden vinden,
vergrootte de overlevingskansen van de groep aanzienlijk. Net als het schip,
waarvan het lot al maanden eerder bezegeld was, gaf de schipper zijn Behouden
Huys pas op toen het besluit gevallen was om Nova Zembla in de sloepen te
verlaten. De hut is door de zeelieden als een schip ontworpen aan de hand van een
experimenteel bepaalde maatvoering, in dit geval de ‘Gulden Snede.’ Het Behouden
Huys was even breed als het schip en werd met behulp van de sterren op het ware
noorden gericht – niet op het magnetische noorden dat het kompas aangaf [8
februari 1597]. Door de schoorsteen zagen de overwinteraars de poolster en de
Wachtersterren die daar als de wijzers van een hemelklok omheen draaiden [Bijlage
2–2]. Aan de noordkant van het huis lag de omgekeerde sloep, als op het voordek
van het schip, en afval werd achter in het ‘kielzog’ geworpen. Zo koersten de schipbreukelingen in negen maanden langs de hellepoort; aldoor noordwaarts, over een
zee van tijd door de poolnacht.
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om de bodem voorzichtig te openen en uit te zoeken wat zich onder de stenen zou
kunnen bevinden. De expedities concentreerden zich aanvankelijk op de die in de
jaren 1970 door de Russen in het doelgebied waren gerapporteerd. Deze steenstapels, cairns in de poolliteratuur en guri in het Russisch, waren ongeveer 1 m hoog
en werden gewoonlijk door reizigers als baken over een bericht in een tinnen blik
gestapeld. De Nederlanders zagen er tussen 1594 en 1597 geen en de meeste cairns
op Nova Zembla zijn opgeworpen na ca. 1860, toen het gebied ten noorden van
~76°N toegankelijk werd voor jagers. Een steenstapel uit de zestiende eeuw kan van
een meer recente worden onderscheiden door te kijken naar de grootte van de
korstmossen die de stenen bedekken. Op de smeltovens en graven van walvisvaardersnederzetting Smeerenburg, uit het midden van de zeventiende eeuw, zijn
mossen (Rhizocarpon sp.) gemeten met een doorsnede van 30–40 mm [Werner
1990]. Doordat het Behouden Huys na 1871 geheel is neergehaald is er geen vergelijkingsmateriaal voor Nova Zembla. De groei van korstmossen wordt sterk beïnvloed door de gemiddelde zomertemperatuur en neerslag en is waarschijnlijk
beperkt geweest tijdens de ‘Kleine IJstijd.’ De gemiddelde zomertemperatuur voor

De ‘Afbeelding van een Wrede Beer’ bij 12 februari 1597 in de Duitse editie heeft
een detail dat niet voorkomt op de originele gravure in de Nederlandse uitgave:
het begraven van de ‘zieke.’
Menselijke onderkaak gevonden door Dmitri Kravchenko bij het Behouden Huys en
afgegeven bij het Regionaal Historisch Museum in Archangelsk. Deze vrij kleine
onderkaak kan afkomstig zijn van de timmerman of de ‘zieke’ die in januari 1597
naast de hut werd begraven. Het kleine formaat van de kaak lijkt erop te duiden
dat deze ‘zieke man’ de scheepsjongen was.

Kaap Zhelaniya is 2°C, tegen 5°C voor westelijk Spitsbergen. Op noordelijk Nova
Zembla hebben 400 jaar oude korstmossen volgens de curve van Werner dan een
doorsnede van 20–25 mm.
Langs de kust van Ivanov Baai en Kaap Varnek is door Nederlands-Russische expedities in 1995 en 1998 uitvoerig gezocht naar het vermoede dubbelgraf [Zeeberg et
al. 2002]. De meest waarschijnlijke plek van begraving is het 800 meter brede strand
van Kaap Varnek, omdat deze kaap in vergelijking met de naastgelegen Ivanov Baai
bijna 2.5 km in zee uitsteekt. De baai was hoogstwaarschijnlijk met ijs bedekt.
Mogelijk lagen de sloepen hier op het ijs. De kust van noordelijk Nova Zembla is
echter goed toegankelijk met brede stranden van grind en zandige rotsschilfers. Er
kan ook onder koude omstandigheden goed in gegraven zijn. Het gebied kent een
getijdenverschil van minder dan 60 cm en door de ophefﬁng van het land is de
zeespiegel er in de afgelopen 400 jaar ongeveer 80 cm gezakt. Langs een rotsklif van
5 tot 10 meter hoog liggen verijsde sneeuwbanken die in de warme 20ste eeuw langzaam zijn afgesmolten. Daardoor is een grote hoeveelheid skeletdelen vrijgekomen,
daar bij stormvloed door de zee in duizenden jaren neergelegd. De onderzoekers
zochten tussen de overblijfselen van walvissen, walrussen, en rendieren naar
menselijke delen. Graven kunnen worden herkend als mosplek omdat in de poolwoestijn ieder beetje voedingsstoffen al snel een oase van kleine planten wordt,
vooral rond fosfaatrijke botresten. Dergelijke plekken zijn met een metaaldetector
onderzocht, om eventuele munten, knopen of kogels te herkennen die zouden
kunnen wijzen op de begraving van een lichaam, maar zonder resultaat.
Kravtjenko’s ‘Bar…’-paal [Locatie #2] werd in 1998 teruggevonden op de zuidelijke
kust van Anna Baai, wat de baai is waarin de eerste gletsjer van IJshoeck uitmondt,
aan de overkant van het strand van Kaap Varnek. Op een afgevlakte zijde van de paal
stond in het Cyrillisch uitgesneden BpR 1955 g, de Russische afkorting voor ‘jaar.’
Aan de overkant van de baai vonden de onderzoekers een 3.5 m brede cairn met een
2.4 m hoge paal waarop een bordje was geschroefd met in het Cyrillisch ‘Dyagilev
1957.’ Deze palen zijn zeer waarschijnlijk in 1955 en 1957 neergezet en gebruikt
door landmeters bij controle van luchtfoto’s en de nieuwe topograﬁsche kaart van
het gebied, die in 1952 is verschenen. De door Kravtjenko genoemde Locatie #2 op
het strand van Ivanov Baai bleek eveneens een 25 cm dikke paal met een taps toelopende punt waarin een spijker was geslagen. De landmeters hadden hier aan de
noordzijde een gezicht uitgekerfd en op een kleine honderd meter afstand lagen de
verroeste overblijfselen van hun kamp. Locatie #3 was een brede, lage cairn op een
dertien meter hoge strandwal, ongeveer 400 m van de vloedlijn. De 50 cm hoge
stapel leek een oriëntatie naar het noordoosten te hebben en mat aan de basis 2 x
1.6 m. De archeologen verwijderden de stenen en groeven een 70 cm diepe sleuf. De
bodem bleek te bestaan uit onverstoorde lagen zand en grind die daar door de zee
waren afgezet. Daarom werd de sleuf weer opgevuld en is de cairn zorgvuldig
hersteld op basis van tekeningen die voor de ontmanteling waren gemaakt. De
onderzoekers konden Kaap Vilkitski, waar zich het graf met de berenschedel zou
bevinden, in 1995 niet bereiken en keerden hier in 1998 terug. Op Kaap Vilkitski
echter, werd niets gevonden. Kravtjenko heeft het duidelijk mooier willen maken
dan het is. Er is niets van het graf van Willem Barents overgebleven. Stormvloeden
en ijs hebben het van de aarde weggevaagd.

127

Hoofdstuk 15

Overblijfselen
Kaap Tsjeljoeskin – Tabin promontorium Plinio – is de meest noordelijke kaap van
het Euraziatische continent. Vanaf dit punt buigt de kust zuidelijk, in de richting
van de Bering Straat en de Stille Oceaan. De grote nucleaire ijsbrekers trekken hier
voorbij, ver uit de kust, met in hun kielzog een konvooi transportschepen. Zestig
kilometer naar het noorden ligt de eilandengroep Noordland, permanent door
zeeijs omgeven en misschien wel de meest afgelegen plek ter wereld. Door de
temperatuurcontrasten tussen de zee en het land gaat de kaap het grootste deel van
het jaar verscholen onder een mistdek waar alleen nog de radiomasten van het
poolstation uitsteken. De helikopters die er schuddend, met suizende turbines en
kloppende bladen op neerdalen verliezen in een ogenblik het stralende licht en de
glazen diepte van de poolzee. De zware stalen insecten landen veiligheidshalve een
kilometer verderop temidden van tientallen sporen, kriskras in de Siberische
modder getrokken door de kleine rupsvoertuigen waarmee men zich hier
verplaatst. Een rij olievaten markeert in die duistere onderwereld de route naar een
basis van enkele donkere barakken temidden van stapels roestend mechanisch
afval. Onder een lamp staat een man in een leren jas. Hij leunt tegen een deurpost,
groet en steekt zijn hand terug in de zak van zijn jas, ineengedoken tegen de gure
nevel. De helikopter blijft een klein uur om kerosine te laden en stijgt dan weer op,
recht omhoog, de blauwe hemel in.

De middernachtzon trekt lange schaduwen
over het strand van de Ivanov Baai (1998).

Terwijl olievoorraden en visbestanden in de Europese kustzones uitgeput raken,
opent zich dat rijke gebied dat onder invloed van de terugkerende zon ieder jaar
glorieus tot leven komt. Het solide ijsdek dat het Arctisch bekken tot het exclusieve
domein van onderzeeërs maakte, is geslonken tot 75% van het langjarig gemiddelde
– wat enorme reserves aan onderzeese minerale hulpbronnen binnen bereik
brengt. In het Noordpoolgebied bevindt zich naar schatting nog minstens een
kwart van de onontdekte olievoorraden [Krajick 2007]. Hoe men dat weet, als het
onontdekt is, blijft een geheim. Als in de tweede helft van deze eeuw het poolijs
gedurende de zomer wegsmelt zal de Noordelijke Zeeweg wijds over de aardbol
strekken. Het verkeer door deze eens afgelegen gebieden neemt toe en de vraag
naar Siberisch hout en gas groeit met de dag. Het is misschien goed nieuws voor de
dorpen en nederzettingen in het Russische noorden, die na de omwentelingen van
1991 in een uitzichtloze isolatie zijn afgegleden. De weerstations die een eeuw
geleden de vaart door de ijszee mogelijk maakten zijn door de beschikbaarheid van
remote sensing en satellietnavigatie overbodig geworden. De kortste route van
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Europa naar Azië leidt in de komende eeuw niet door het Panamakanaal of het
Suezkanaal, maar door de pooloceaan. De vijf landen die aan het gebied grenzen,
bereiden zich erop voor om hun gebruiksrechten veilig te stellen [US ONR 2001;
Kerr 2002; Krajick 2007], precies zoals door De Moucheron in 1593 werd voorzien.
Observaties van kannibalisme tussen ijsberen, ook afgebeeld in een van de gravures
van Gerrit de Veer (p. 204), haalden onlangs de internationale pers door associatie
met het krimpende leefgebied van de beer.6 De opwarming zet drastische veranderingen in gang die het beeld van het poolgebied voorgoed zullen wijzigen.7
Daarmee zijn de Waerachtighe Beschrijvinghe een monument voor die ‘stille
wildernis’ en de laatste lege vlekken op de kaart.

plattegrond van de hut die uit het onderzoek naar voren kwam bleek de geest van de
vernieuwing te zijn vastgelegd: het Behouden Huys was ontworpen volgens de ‘Gulden
Snede,’ de bouwmaat van de Renaissance. Maar laten we van deze zeelui, die van
sommige schrijvers al liederen moesten zingen en ﬂuit speelden, geen al te ﬁjnzinnige types maken. De Gulden Snede was in de eerste plaats een kunstgreep die door
de timmermeesters aan hun studenten geleerd werd om een ontwerp wat degelijker
en esthetischer te doen lijken. Die hang naar symmetrie zit in onze genen gebakken.

In de 21ste eeuw is het verhaal van de Laatste en Tragische Reis van Willem Barents
een voetnoot bij de opening van het Europese poolgebied; een voetnoot bovendien
bij de beroemde reis van Henry Hudson naar de ‘Manhattes.’ Is er in Nederland nog
wel plaats voor de ‘Nova Zembla’ Legende? Dit moet blijken als het hernieuwde
Rijksmuseum, waar de overwintering lange tijd het hoofdgerecht was, in 2010 haar
deuren opent. De archeologische expedities naar Nova Zembla in 1993 en 1995
hebben de laatste overblijfselen van het Behouden Huys verzameld en de collectie
met de kleinste voorwerpen aangevuld. Juist deze sporen brengen nieuwe kleur en
diepte in een eeuwenoud verhaal. De expedities kwamen net op tijd. In een wegsmeltende sneeuwbank werd een wollen hemd aangetroffen dat nog in zulke goede staat
was dat het modern leek. Uit de aarde kwamen koperen knopen, een drinkkelk van
sierglas, en roodbruine baardharen, misschien van de dag dat Heemskerck de
mannen aanraadde om zich op te knappen voor de terugreis (19 mei 1597). Stuivers
zoals die uit het Behouden Huys zijn tot aan de invoering van de euro in 2002 in
gebruik geweest.

Lang voordat de wetenschap in woorden en getallen de versnelling van de zwaartekracht, temperatuur van ijs, of de snelheid van de wind zou vangen, wisten de
zestiende-eeuwers dat het universum een rationeel geordend, harmonieus geheel
is. Het geloof in predestinatie sloot aan op de Stoïcijnse ﬁlosoﬁe dat ieder levend
ding een toegewezen plaats in de kosmos heeft. Ook de mens is deel van een groter
geheel en moet in het gelid blijven, of vallen als Icarus. De wiskunde van de Gulden
Snede vormde Pythagoras’ metafysische verbinding tussen esthetiek en weten-

Het onverklaarbare verklaard

Tot de vondsten van 1995 behoort ook een reeks van negen tinnen beeldjes van 3–4
cm groot. Deze stellen een opmerkelijke combinatie van Bijbelse en oudheidkundige
symbolen voor: Geloof, Hoop, Liefde, een Scytische boogschutter te paard en Mercurius, de God van de Reizigers. Het kenschetst de derde Noordreis en laat de krachten
zien die bij het slot van de zestiende eeuw de tijdgeest beïnvloedden. Een van de
grootste schepen die op dat moment rondvoer, de Erasmus, was genoemd naar de
grote, zestig jaar eerder overleden humanist. Het zou onder de naam Liefde de
aardbol oversteken en met succes dat lang gezochte doel, Japan bereiken. Ook in de

6 Ook tijdens de expeditie van 1998 werd in de omgeving van Kaap Zhelaniya een pas kaalgevreten ijsberenskelet gevonden, op de klauwen en de kop na. De gaten in een ijsberenschedel die in 1995 is gevonden lijken er ook op te duiden dat dit dier niet van de kou is
gestorven. De aanwezigheid van Trichinella parasieten in de soort geeft aan dat kannibalisme vrij vaak voorkomt, al is meestal sprake van ‘kindermoord’ [Dyck & Daley 2002].
7 Met de opwarming die het aardklimaat op dit moment doormaakt lijkt het vaarseizoen
voor de Noordelijke Zeeweg in de tweede helft van deze eeuw uit te stijgen van 20–30 tot 90–
100 dagen per jaar, meer nog voor ijsversterkte schepen. De gemiddelde jaartemperatuur
zal in delen van het Noordpoolgebied ca. 6°C hoger komen te liggen [ACIA 2005; RichterMenge et al. 2006]. In de jaren 1990 was de gemiddelde temperatuur voor Kaap Zhelaniya
en de noordkaap van Nova Zembla 2°C in de zomer en –20°C in de winter [Zeeberg 2001].

Zes van negen tinnen beeldjes teruggevonden in 1995, waaronder een Scytische
ruiter en de Bijbelse symbolen Geloof, Hoop, en Liefde. Ook is Mercurius, de god
van de reizigers te herkennen. Sommige van deze beeldjes hebben platte
achterzijden met een houtafdruk, wat misschien aangeeft dat dit ornamenten
waren van een groter stuk.
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Binnenland van Noordland, het laatst ontdekte
pooleiland (1913) en deel van Mercators poolcontinent.

Behouden
Huys
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ijsbergen zijn ontzagwekkend om te zien. In hun kloven en spleten ruist het water
af en aan met een geweld zoals bij ons op de kust in zware storm. De hele nacht tot
de vroege ochtend toe worstelden wij door het ijs […] Toen we op 9 september
verder konden zeilen passeerden wij de monding van een rivier en dachten in de
Peschanka Baai te zijn aangekomen. De sloepen werden dadelijk uitgezet om te
onderzoeken, of wij hier een goede schuilplaats zouden kunnen vinden, want het
ijs kwam van alle kanten opzetten. In afwachting van de rapportage gingen wij voor
anker. De volgende dag kwamen de sloepen terug aan boord. Besloten werd in de
baai te schuilen en af te wachten tot wij beter door het ijs zouden kunnen komen.
Onderweg liep ons een Russische lodya tegemoet, die naar ons weldra bleek uit de
Witte Zee kwam en naar Petsjora probeerde te komen. Het scheepje ankerde dicht
bij ons en wij wisselden bezoeken met de Russen, die ons zeer vriendelijk bejegenden. Wij informeerden bij hen naar de gelegenheid van land en water, waarbij
ons spoedig bleek dat wij foute gissingen gemaakt hadden en dat onze kaarten
helemaal niet klopten. In het kort gezegd hadden we gedacht in de Peschanka Baai
te liggen, terwijl wij schuilden achter Toxar. Over het ijs dat ons zo hinderde zei de
Russische schipper dat het niet aan Kolguev vastzat, maar in zee dreef. De vorige
nacht had hij nog bij dat eiland gelegen en geen ijs gezien. Wij moesten hem
geloven, maar het verwonderde ons wel. De stuurman van de lodya tekende voor
ons, op zijn manier, de kustlijn vanaf de Witte Zee tot aan de Petsjora. Veel verband
zat er niet in, want zij hebben geen begrip van breedtegraden, maar het hielp ons
toch aan de juiste namen van de kapen, rivieren en eilanden. Waaigats kenden zij
alleen van horen zeggen; zij beweerden, dat het een eng, steeds toegevroren gat van
geringe diepte was en dat men, als men er door was, in een zee kwam, die zij de
Zuider- of Warme Zee noemden, ter onderscheiding van de zee, waarin wij nu lagen,
die de Noord- of Koude Zee heette. Wat de ijstoestand betreft, deelden zij mede, dat
al het ijs naar Nova Zembla drijft en daar het hele jaar blijft liggen. Meer konden wij
niet van hen te weten komen.
Ik observeerde de oost en west trekkende getijstromen. De vloed komt uit het
oosten [sic – west]. Op 11 juli zagen wij drie lodya’s langs de kust zeilen. Ik voer er
met een sloep heen en vernam dat ook zij naar de Petsjora wilden. De informatie
die ik van de schippers kreeg over de strekking van de kust kwam overeen met die
van onze eerste vrienden. Van Straat Joegor vertelden zij dat deze wel bevaarbaar
was, maar dat er zo veel walvissen en walrussen in voorkwamen dat elk schip daardoor vernield zou worden. Erg onder de indruk van die waarschuwing waren wij
niet; wij mochten blij zijn als het bij die walvissen en walrussen zou blijven. Een
paar Russen beweerden dat het vol riffen en klippen in de straat lag, zodat zij onbevaarbaar was. De grootvorst heeft er eens drie lodya’s heen gestuurd, die alle zijn
vergaan. Enkele opvarenden zouden het hebben overleefd, waardoor we nu van
deze schipbreuk weten. We hoorden die kletspraatjes en verdichtselen aan en
begrepen wel dat men ons bang wilde maken, of dat men zelf niet beter wist en
slachtoffer was van de fabels die nu eenmaal bij het onbekende horen. Hoe het ook
zij – mij stemden die verhalen hoopvol, want ik hoopte door goed onderzoek achter
de waarheid te komen en alle verhalen te ontzenuwen. Later die dag passeerde een
lodya uit het westen, die wij niet praaien konden, maar korte tijd later zagen wij
twee Russische jagers aan de wal, die op ons af kwamen. Zij waren de eerste
mensen die wij aan land zagen. Wij haalden hen aan boord en begrepen dat de
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Jachtactiviteiten van de Samojeden (Hulsius #11), waarop de walvisjacht en
Afgodsbeeldjes staan afgebeeld. Boven: afgodsbeeldjes in Boyarsky et al. 1996.
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Ik, Jan van Huygen Linschoten, maakte als oppercommies vanwege Zijne Excellentie de Prins en de heren Staten-Generaal de tweede reis benoorden om, door de
Straat van Nassau [Joegor] in het jaar 1595. Na het volbrengen van onze eerste reis
[in 1594], dienden wij onze rapporten in bij Zijne Excellentie en de Heren Staten.
Met enkele anderen werd ik naar Den Haag ontboden om mondeling aan Zijne
Excellentie en de heer Advocaat van Holland, Jonker Jan van Oldenbarnevelt ons
wedervaren te verhalen. Bij die gelegenheid bood ik de Prins mijn journaal, kaarten
en afbeeldingen van landopdoeningen aan. Ik onthield mij van alle overdrijving en
volstond met het uiten van mijn mening dat ik, op grond van de bereikte goede
resultaten, het bevaren van de nieuwe route raadzaam en uitvoerbaar achtte. Wel
hebben Plancius’ aanhangers met hun traktaat gesuggereerd9 dat ik de zaken
fraaier heb voorgesteld dan zij waren, maar ik laat met een gerust hart aan het
oordeel van de eerlijke lezer over om uit te maken of dit billijk is. Hij leze slechts
onpartijdig, met inzicht en met aandacht. Mijn werk was in ieder geval mede aanleiding voor de regering om te besluiten het volgende jaar andermaal een grote, goed
uitgeruste vloot naar het Noorden te zenden, hopend dat ditmaal China bereikt kon
worden. Niemand van ons twijfelde aan de goede aﬂoop, maar door Godes
verborgen raad mochten wij niet slagen.
Toch moet men hieruit niet aﬂeiden dat hiermee de hoop, ja zelfs ons gevoel van
zekerheid geschokt is. Ik ben er vast van overtuigd, dat God ons te zijner tijd de
genade zal schenken om te bewijzen dat het Verre Oosten bereikt kan worden door
de door ons ontdekte straat. Maar laat mij niet afdwalen en tot de feiten terugkeren.
Er werden zeven schepen uitgerust, te weten twee in Zeeland, twee in Enkhuizen,
één jacht in Rotterdam en twee in Amsterdam. De Amsterdammers, die op hun reis
langs Nova Zembla niets bereikt hadden, besloten namelijk om ons ditmaal te
volgen. De opzet was om in 1595 gezamenlijk de reis te aanvaarden en tot een goed
einde te brengen. Na lange overwegingen vormden vele kooplieden en avonturiers
uit Zeeland, Amsterdam, Enkhuizen en andere plaatsen een compagnie, welke heel
wat handelsgoederen en geld aan de schepen toevertrouwde, om dadelijk de
negotie in het Verre Oosten op gang te kunnen brengen. Het land verleende
bepaalde vrijheden en zij hadden goede hoop op de winsten, die op dergelijke avontuurlijke reizen dikwijls gemaakt worden. De schepen waren de Grifﬁoen van
Zeeland van 85 last [170 ton], die de admiraalsvlag voerde, maar een ongemanierd
schip bleek; verder het jacht van 40 last [80 ton] dat al op de vorige reis onder de
naam Zwane gebruikt was; de Hoop van Enkhuizen, bestemd voor de vice-admiraal

9 De vier schepen hiervoor genoemd, teruggekeerd rond oogsttijd, anno 1594, waren van
goede hoop dat de reis door de straat bij Waaigats nog voltooid zou kunnen worden.
Dankzij het rapport dat werd uitgebracht door de twee schepen van Zeeland en
Enkhuizen, waar Jan Huyghen van Linschoten commies op was, die de zaken vrij wat
breed voorstelde, besloten de Staten Generaal en Prins Maurits aan het begin van het
volgende jaar om opnieuw schepen uit te rusten en ditmaal niet alleen om de passage te
ontdekken, maar ook voorzien van handelswaar en kooplieden om die te verkopen.
zonder vracht of belasting te betalen [Gerrit de Veer, introductie bij de Tweede Reis].

(een nieuwe als oorlogsschip gebouwde pinas), met haar jacht, dat wij ook op de
eerste reis gebruikt hadden en toen Mercurius heette; dan de Windhond van
Amsterdam (ook een nieuwe oorlogspinas) met haar jachtje van gelijke grootte als
het Zeeuwse en tenslotte een 20 last jacht van Rotterdam. De schepen werden voorzien van dubbel volk, munitie en victualie naar behoren voor anderhalf jaar.
De admiraal of superintendent was opnieuw Cornelis Nay, die zijn vlag hees op de
Grifﬁoen, de vice-admiraal Brandt IJsbrandtsz [Tetgales] op de Hoop, terwijl
schipper Willem Barents de Amsterdamse schepen commandeerde en op het
Rotterdamse jacht Hendrick Hartman het bevel voerde. De schipper van het
Zeeuwse jacht was Lambert Gerritsz Oom, een inwoner van Enkhuizen; de schipper
van het Amsterdamse jacht heette Harmen Jansz, die van het Enkhuizer jacht
Thomas Willemsz. Oppercommiezen van de hele vloot waren Jan Huygen van
Linschoten en François de la Dale namens de Prins en de heren Staten; inkopers
voor de compagnie van de kooplieden en de koopmanschappen van Holland en
West-Friesland waren de reeds genoemde Van Linschoten, Jacob Heemskerck en
Jan Cornelisz Rijp. De Zeeuwse handelsbelangen werden behartigd door De la Dale,
Nicolaes Buys en andere neven van Balthasar de Moucheron. De tolk van de vloot
voor Slavische en andere talen was de geboren Rus, Meester Christoffel Splindler
[die studeerde aan de Universiteit van Leiden]. Deze tolk en De la Dale scheepten
zich in op de admiraal, ik diende aan boord van de vice-admiraal [Hoop]; Jacob
Heemskerck voer op de Windhond.
Om goed te laten uitkomen dat de intentie van de regering met deze expeditie
uitsluitend en alleen was het ontdekken van een vrije route benoorden om naar
Cathay en China, zonder in conﬂict te komen met andere potentaten en bedoeld
voor de handel van ons vaderland en het verbreiden van de Christelijke religie door
verbreiding van Gods zuiver en heilig Woord, lijkt het mij juist de instructie van de
Staten-Generaal aan ons, inkopers, woordelijk over te nemen:
i. Bij het aandoen van havens in het koninkrijk China en andere landen zult gij,
nadat de tolk Splindler aan wal Uw komst heeft voorbereid, de koning, gouverneur
of andere overheden bezoeken, hun namens de Staten vriendschap aanbieden en
hen inlichten over onze scheepvaart op alle landen ter wereld, welke vreedzame
en eerlijke negotie beoogt, wat verschillende voordelen heeft in koopwaar en
anderzijds.
ii. Op grond van de overtuiging van de regering, dat met deze koninkrijken eerlijke
handel mogelijk is, besloot zij enige schepen hun havens te laten aandoen, er voor
zorgend, dat zij genoeg koopwaren meenemen om de negotie op gang te brengen
en garanderend, dat op deze schepen goede discipline heerst, zodat met gerust
hart toegang verzocht kan worden van enige onderhandelaars, die haar volste
vertrouwen hebben.
iii. Ze zullen hun best doen om te komen tot het aanknopen van solide en duurzame
handelsbetrekkingen en als deze goede ontplooiing beloven, zullen ze verklaren
dat er bij eerste gelegenheid een meer gepast gezantschap zal worden gestuurd,
als men dit zou willen.
iv. Ze zullen uitleggen welke goederen er door deze Staten geleverd kunnen worden
en onderzoeken welke goederen uit die koninkrijken en staten kunnen worden
verkregen.
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Verslag van de derde
zeiltocht om de Noord
naar de koninkrijken Cathay en China in het jaar duizend
vijfhonderd zesennegentig [Gerrit de Veer 1598]
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Edele, Vermogende, Wijze, Discrete, Zeer Voorzienige Heren Generale Staten der
Verenigde Nederlanden en Raden van Staten, en de Provinciale Staten van Holland,
Zeeland en West-Friesland; alsmede de doorluchtigste vorst en heer Maurits, Prins
van Oranje, Graaf van Nassau, Katzenellenboge, Vianden, Diets, enz. Markies van
Veere en Vlissingen enz., Heer van Sint Vith, Doesburg, de stad Grave en van het
land van Cuijk enz., Stadhouder en Opperbevelhebber van Gelderland, Holland,
Zeeland, West-Friesland, Utrecht en Overijssel enz., en Admiraal ter Zee.
Mijne heren,
Het is een volledige zekerheid dat niets de uitbreiding van onze welvaart meer ten
goede komt (in het bijzonder in deze landen) dan de kunst en kennis van navigatie,
omdat dergelijke naties in staat zijn om de belangrijkste goederen en vruchten van
de aarde tot zich te trekken; alle producten die een mens nodig heeft, terwijl zaken
en koopwaar van eigen overvloed kunnen worden uitgevoerd. Dagelijks breidt de
scheepvaart zich uit (tot verbazing en bewondering van onze voorvaderen met dagelijkse vindingen en vernieuwingen) zodat er voortdurend nieuwe reizen worden
uitgerust en nieuwe kusten ontdekt.
Deze slagen uiteraard niet de eerste, tweede of zelfs de derde maal. Eerst moet de
nodige ervaring worden opgedaan voor zij met volkomen resultaat bekroond
worden, en dan pas plukt men de vruchten. Men moet zich dan ook niet laten
ontmoedigen, want alleen naarstig aanhouden doet verkrijgen. Wat de eerste, de
tweede en de derde maal niet gelukt, kan later het verhoopte succes brengen. Welk
werk is lofwaardiger dan dat voor het algemeen goed en in in het belang van alle
mensen; hoewel alle onkundigen en laakschouwers daaraan afbreuk zullen
proberen te doen.
Als Columbus, Nonius [Vasco Nunez de Balboa], Magelhaes en anderen, die
vreemde landen ontdekten het hadden opgegeven omdat het hen de eerste, tweede,
of derde keer niet lukte, hadden ze nooit de vruchten en rijkdommen van hun
inspanningen geplukt. Toen Alexander de Grote, nadat hij uit Griekenland
gekomen, heel Klein-Azië en Groot-Azië had onderworpen, in het hartje van Indië
voor bijna onoverkomelijke bezwaren stond, zei hij: ‘Wanneer wij geen dingen
aangedurfd hadden, die anderen onmogelijk schenen, dan stonden wij nog aan de

ingang van Cilicië.’ Niets is in een keer bereikt, en iets dat begonnen is is niet in een
keer klaar. In dit licht sprak Cicero wijs: ‘God schenkt niet alles aan één, opdat de
nakomers ook wat te doen zullen hebben.’ […] Daarom moet men een poging niet
halverwege staken en volhouden zo lang er nog iets opgelost kan worden en iets te
hopen is; de grootste schatten zijn het moeilijkst te vinden.
Maar, laat mij niet afdwalen en niet uitweiden over de dagelijkse ontplooiing van de
noodzakelijke en winstgevende kunst van navigatie, die met grote kosten, moeite
en arbeid gepaard ging, en zich uitbreidde tot de vaart op Oost- en West-Indië, op
Amerika, Brazilië, op de Zuidzee door Straat Magelhaes, door en opnieuw door de
Linie [equator]. […] Laten wij eens naar de Witte Zee kijken, die nu zo gemakkelijk
bevaren wordt. Is dat niet dezelfde, en even lange reis die het eens was? Zeker, doch
nu weet men door geduldige waarneming, welke koersen men zeilen moet. Men
behoeft niet meer van landpunt naar landpunt te scharrelen; met dienenden wind
kan men recht toe, recht aan zijn doel bereiken en dat werd verkregen door volharding.
Bovenstaande uitwijding leek mij goed om de lezer in te leiden, voordat ik mijn
beschrijving begin van de drie reizen in de Noordelijke Zeeën, waar drie jaar
achtereen is getracht achter Noorwegen en Moscovië om Cathay en China te
bereiken. Aan de laatste twee heb ik meegewerkt, en toch zijn die niet tot het
verlangde einde gebracht. In de eerste plaats wil ik aantonen, dat wij met ijver en
lust alles deden om de juisten weg te vinden. Wij hadden hem wellicht ontdekt,
door het bekruisen van de zee, wanneer het ijs, tegenwind en de korte, ons toegemeten tijd het niet verhinderd hadden. In de tweede plaats wens ik de monden te
snoeren, die ons werk nutteloos en vruchteloos noemen, hoeveel goeds er in de
toekomst ook uit kan voortvloeien. Het gaat namelijk niet aan de man te gispen, die
iets aandurft, wat onmogelijk schijnt; beter is het de lieden te laken, die door traagheid bij de pakken neerzitten, omdat zij moeilijke ondernemingen ondoenlijk
noemen. Het vinden is zwaar, het nadoen licht.
[…] Wij hebben met zekerheid kunnen vaststellen dat de enige en grootste hinderpaal de enorme ijsmassa is, die wij tussen de 73° en 76°N in de buurt van Nova
Zembla aantroffen. Het was niet de nabijheid van de pool, of het ijs in de ruime zee,
maar het uit de Tartarijse Zee naar Nova Zembla drijvende ijs, dat ons de grootste
koude en meeste last bezorgde. Wanneer wij dadelijk de koers NO gelegd hadden,
naar de pool toe, dan hadden wij misschien wel een goede opening gevonden. […]
Hoe konden wij weten wat ons bij Nova Zembla te wachten stond, voordat wij het
onderzocht hadden? Wat wij gevonden zouden hebben, als wij wel van de Noordkaap NO gestuurd hadden, is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen, omdat wij het
niet deden. Maar hoe het ook zij, het is ons gebleken dat op 80° breedte op het land,
waarvan wij menen dat het Groenland is, vegetatie groeit en er herten en andere
grasetende dieren voorkomen, terwijl Nova Zembla kaal is met vleeseters als beren
en vossen &c. Toch ligt Nova Zembla wel 4, 5, en 6° zuidelijker van de pool dan het
nieuw ontdekte land.
Vergelijk nu eens de grotere warmte dichter bij de pool met het feit, dat het onder
de keerkringen even zo heet is als op de equator. Zou het dan zo’n wonder zijn, als
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het op de poolcirkel kouder is dan recht onder de pool? Ik zeg niet, dat zulks vaststaat, want niemand is aan weerzijden van de pool geweest om het te kunnen
constateren, terwijl men goed op de hoogte is van de temperaturen aan weerzijden
van de equator. Ik wil er alleen maar de nadruk op leggen, dat wij niet zeggen
mogen, dat de koude ons bij de pool een halt zal toeroepen, want dit is niet
bewezen, om de eenvoudige reden, dat wij de voorgenomen NO koers niet hielden.
Slechts kwam vast te staan, dat het kustijs, en niet de omstandigheden in open zee
of dicht bij de pool onze voortgang beletten (zoals ik eerder zei). Als wij op veel
hogere breedte vrij van het land waren, voelden wij althans dadelijk warmte. In die
overtuiging stierf onze stuurman Willem Barents, die ondanks de ondragelijke
koude en het geleden verdriet nimmer de moed opgaf en zelfs met verschillende
van ons weddenschappen afsloot dat hij met Gods hulp die bedoelde reis tot een
einde zou brengen. […]
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Vertrek van de derde Noordreis
Nadat nu, zoals hiervoor verhaald is, de zeven schepen met minder succes dan
gehoopt van de Noordreis weeromgekomen waren, werd er door de Edelvermogende Heren Staten een grondig onderzoek ingesteld en in beraad genomen of men
nog ten derde maal van ’s landswege wederom een expeditie zou uitrusten om die
voorgenomen reis zo mogelijk tot een goed einde te brengen, maar dat werd na vele
en uiteenlopende onderzoeken en beraad over en weer door de Edele Heren Staten
afgestemd. Maar indien er, hetzij steden, dan wel kooplieden waren die dat op
eigen kosten verder wilden proberen, en de reis aldus volbracht werd, waaruit zou
blijken dat de doorgang te bezeilen was, dan wilden ze die wel een grote schenking
doen, waarbij ze een aanzienlijke som geld noemden. Derhalve werden er door de
Eerbare Raad van de vermaarde stad Amsterdam in het begin van het jaar nog ten
derde maal twee schepen toegerust, waarvan het scheepsvolk op tweeërlei voorwaarden werd aangenomen, te weten dat wat ze zouden krijgen als ze onverrichter
zake terugkwamen en anderzijds wat ze zouden krijgen als het ze lukte en ze de reis
volbrachten. Er werden hun goede condities beloofd als ze de reis konden volbrengen, om te zorgen dat ze zouden doorzetten. Men nam ook zoveel ongetrouwde
personen als maar enigszins mogelijk was, omdat die niet door het verlangen naar
vrouw en kinderen in het werk verslappen of van de reis worden afgehouden. Zo
waren dan de twee schepen in het begin van mei zeilklaar. Op het ene was Jacob
Heemskerck Heijndricksz schipper en kommies van de koopmanschappen en
Willem Barents opperste stuurman. Op het andere Jan Cornelisz Rijp als schipper
en kommies van de door de kooplieden ingebrachte koopmanschappen [koopwaar].
De 5e mei van het jaar 1596 monsterde het volk van deze beide schepen aan, de 10e
zeilden ze van Amsterdam en de 13e kwamen ze in het Vlie. De 16e gingen wij onder
zeil vanuit het Vlie, maar het tij verliep en de wind draaide naar het noordoosten,
zodat wij gedwongen werden weer binnen te lopen, en het schip van Jan Cornelisz
raakte aan de grond maar kwam toch weer vlot en wij wierpen ons anker weer uit
aan de oostzijde van Vlieland. De 18e mei zeilden wij weer het Vlie uit met een NO
wind en koersten NNW. 22 Mei kregen wij de eilanden van Hitland en Feyeril [Fair

Tabel 2. Bemanning
13 Juni 1597
Ondertekende Barents’ verklaring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jacob Heemskerck (schipper)
Willem Barents (eerste stuurman)
Pieter Pietersz Vos (bootsman)
Gerrit de Veer (klerk)
Meester Hans Vos (barbier)
Lenaert Heijndrikcsz (konstabel?)
Laurens Willemsz
Jacob Jansz [Hooghwout van?] Schiedam
Jacob Jansz Hooghwout
Jan Hillebrantsz
Pieter Cornelisz
Jacob Jansz Sterrenburgh
Jan Reyniersz [van Buysen?]
Jan [Reyniersz?] van Buysen
Jacob Evertsz
Van Purmerend (timmerman)
‘de zieke’
Claes Andriesz Goutijck (stuurman)
Jan Fransz van Haerlem

29 Oktober 1597
‘Zijn teruggekeerd’
Jacob Heemskerck
† 20 juni 1597
Pieter Pietersz Vos
Gerrit de Veer
Meester Hans Vos
Lenaert Heijndrikcsz
Laurens Willemsz

Pieter Cornelisz
Jacob Jansz Sterrenburgh

† 24 september 1596
† 27 januari 1597
† 20 juni 1597
† 5 juli 1597

4 Juni 1596: de ‘Afbeelding van een wonderlijke hemel’ (Hulsius #13) geeft het
verschijnsel van bijzonnen weer, veroorzaakt door ijskristallen hoog in de atmosfeer.
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schouwspel: de andere beer bleef stilstaan en staarde onbeweeglijk naar zijn
makker om te zien waarom hij zo stil bleef liggen, alsof hij verwonderd was en hij
rook aan hem. Toen hij zag dat hij bleef liggen en dood was ging hij tenslotte weg,
maar wij loerden op hem of hij misschien terug zou komen en we namen wapentuig mee, hellebaarden en roeren. Tenslotte kwam hij weer op ons af en wij stelden
ons te weer, maar hij ging op zijn achterpoten staan en liep zo verder op ons toe.
Terwijl hij zo uitgestrekt stond schoot een van onze mannen hem in zijn buik zodat
hij weer op zijn vier poten terugviel en met groot gekrijs wegrende. Van de dode
beer sneden we de buik open en haalden de ingewanden er uit. We zetten hem overeind op z’n vier poten en lieten hem zo bevriezen met de bedoeling hem mee naar
Holland te nemen als we met het schip waren losgeraakt. Toen we de beer op zijn 4
poten gezet hadden begonnen we een slee te maken om hout naar de plaats te
slepen waar we het huis wilden bouwen. Rond die tijd was het zoute zeewater wel
twee vingers diep bevroren en was het erg koud. De wind was noordoost.
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De 16e september was het zonnig weer, maar tegen de avond werd het mistig: de
wind was ongeveer oost. Rond die tijd maakten we onze eerste tocht om hout te
halen en op die dag brachten we vier balken met een slee over het ijs bijna een mijl
ver over de sneeuw en het vroor die nacht twee vingers diep. De 17e september
gingen we met 13 man naar het hout toe met 2 sleden en trokken we met ons
tienen, elk vijf man, een slee voort, en drie man bleven bij het hout om dat te
bewaken. Zo was het slepen veel lichter. We deden gewoonlijk twee tochten per dag
en sleepten het hout op een stapel op de plek waar we het huis zouden bouwen.
De 18e september was de wind west, maar het sneeuwde hard en we gingen weer
aan land, naar ons werk: het hout naar het huis slepen. Na de middag scheen de zon
en was het kalm weer. De 19e was het rustig, zonnig weer en sleepten we twee
sleden hout wel 6000 schreden ver, en dat tweemaal per dag. De 20e september
maakten we weer twee tochten met de sleden. Het was mistig en kalm weer. De 21e
was het mistig weer, maar na de middag klaarde het op, en het ijs dreef nog op zee
maar niet meer zo hevig als voorheen. Wel was het zeer koud, zodat we onze
kombuis naar beneden in het ruim moesten overbrengen. De 22e september was
het zonnig weer en kalm maar erg koud. De wind was west. De volgende dag stierf
onze timmerman, ’s avonds toen we aan boord kwamen. Hij kwam uit Purmerend.
24 September begroeven we hem onder de kiezels in de kloof van een helling, in een
afwatering, want we konden door de vorst en de kou niet in de aarde komen.
We waren toen nog met zestien man, en van die zestien was er bovendien nog een
ziek. […] Het vroor zo hevig dat als we een spijker in de mond namen (zoals men bij
het timmeren gewoon is te doen), het vel eraan bleef hangen, zodat het ging
bloeden.
15 September 1596. ‘Afbeelding van drie beren die omtrent het schip kwamen’
(De Veer plaat #11); de beer in de voorgrond werd gedood en opgezet bij het
Behouden Huys.
Skeletdelen van een ijsbeer in 1979, waarschijnlijk de beer die op 15 september
1596 is gedood en in bevroren toestand bij het Huys was opgezet met de
bedoeling hem naar Nederland mee terug te nemen. De beer stond er nog in
ieder geval op 10 en 28 oktober 1596.

De eerste oktober waaide het heel hard uit het NO en N in de middag stak een
storm op met sneeuwjacht, zodat je haast niet tegen de wind op kon komen, ja
zelfs nauwelijks adem kon halen, zo joeg de sneeuw in je gezicht dat je geen 2 of 3
scheepslengten ver kon zien. De volgende dag scheen ’s morgens de zon, maar na
de middag werd het weer donker en sneeuwde het. We richtten we het dak van het
huis op en zetten er een meiboom van bevroren sneeuw bovenop […] 4 Oktober
waaide het heel hard met veel sneeuwjacht, zodat we weer niet konden werken. We
brachten het tui-anker op het ijs om het schip beter vast te leggen, omdat we nu
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De 13e december was het helder weer met een O wind. Toen vingen we weer een vos
en we deden veel moeite om de vallen in orde te houden, wat ons heel wat werk en
moeite kostte, want zodra we wat te lang buitenshuis bleven, vroren de blaren en
builen op ons gezicht en onze oren. De lucht was vol sterren. We peilden de hoogte
van de rechterschouder van de reus [Bellatrix in Orion] toen hij ZZW stond (toen
stond hij op ons gewone kompas op zijn hoogste stand) op 20°18’ boven de horizon.
De bijhorende declinatie was [volgens de tabellen in Scaliger] 6°18’ ten noorden van
de evenaar. Deze declinatie afgetrokken van de gemeten hoogte geeft 14° – deze
afgetrokken van 90°N [Noordpool] geeft een poolshoogte van 76°N. Op 15
december kwam de maan op in het OZO, 26 dagen oud, en hij stond in het teken
Schorpioen. De 16e december was het nog altijd helder. Het brandhout was op.
Rondom het huis lag nog een hoop onder de sneeuw bedolven, dat moesten we met
veel moeite en inspanning opgraven en de sneeuw wegscheppen en vervolgens het
huis binnen brengen, hetgeen we om de beurt twee aan twee deden. We moesten
ons bij het werk haasten, want lang konden we het buitenshuis niet uithouden
vanwege de ongelooﬂijke koude, hoewel we vossenhuiden om ons hoofd en
dubbele kleren droegen. We zeiden tegen elkaar dat als er een jopenvat met water
buiten de deur had gestaan, het in een nacht tot de bodem toe zou bevriezen.
Met zeven man gingen we op 18 december naar het schip om te kijken hoe het er
voor stond en toen we benedendeks kwamen dachten we daar weer een vos aan te
zullen treffen en stopten we eerst alle gaten dicht, maar er was er geen een. Toen we
in het ruim kwamen en een vuur maakten om te zien of het water gestegen was
vonden we een vos, die we naar het huis brachten en opaten. Het bleek dat het
water in de afgelopen achttien dagen een duim gestegen was en tot op de bodem
bevroren als de vaten met water die we uit Holland hadden meegenomen. […] Terug
in het huis troostten we elkaar met de gedachte dat de zon nu bijna over de helft
was en weer naar ons toe kwam. We verlangden daar zeer naar, want het was een
sombere tijd zonder zon, als men de heerlijkste schepping Gods, die de hele wereld
verrukt, moet missen.
De 20e december was het voormiddags helder weer en we vingen toen ook een vos,
maar tegen de avond stak er zo’n vreselijk noodweer met storm op uit het ZW, met
zoveel sneeuwjacht dat het hele huis rondom onder de sneeuw bedolven was. De
volgende dag maakten we alles weer sneeuwvrij, schepten de toegang tot de deur
open en stelden onze vallen op om vossen te vangen die ons zeer goed van pas
kwamen. Toen we er een vingen, smaakte hij als wildbraad. De 22e was het weer
slecht weer [en ook] de 23e was het nog slecht, maar wij troostten ons met de
gedachte dat de zon nu weer de goede kant uit ging, want volgens onze berekening
moest hij op die dag op de Steenbokskeerkring staan, wat de uiterste grens is tot
waar de zon ten zuiden van de evenaar gaat en vanwaar ze weer terugkeert naar het
noorden. Deze Steenbokskeerkring ligt 23°28’ ten zuiden van de evenaar. De 24e
december, kerstavond, was het helder weer. Toen groeven we ons weer uit het huis
en zagen in de richting van de zee veel open water. Wij hadden het ijs horen kraken
en kruien, en hoewel er geen daglicht was, konden we toch zo ver zien. Tegen de
avond waaide het weer hard met geweldige sneeuwjacht uit het noordoosten, zodat
alles wat sneeuwvrij was meteen weer onderstoof.

Op Kerstdag en hoewel het heel slecht weer was, hoorden we de vossen over ons
huis lopen, wat volgens sommigen een kwaad teken was. Toen we erover discussieerden waarom of dat een kwaad teken zou zijn, werd er geantwoord: ‘Omdat we ze
niet in de pot kunnen stoppen of aan het spit steken, want dan was het een goed
teken geweest.’ De 26e was het nog even slecht weer, de wind was NW en het was zo
buitengewoon koud dat we het niet warm konden krijgen, hoewel we daarvoor alle
middelen aanwendden door een groot vuur aan te leggen, veel dekens te gebruiken
en hete stenen en kogels in de kooien tegen onze voeten en ons lichaam aan te
leggen. Ondanks dat waren de kooien ’s morgens wit bevroren of beijzeld, zodat we
elkaar dikwijls somber aankeken. We konden drie dagen niet naar buiten en
binnenshuis was het zo geweldig koud dat we, als we bij een groot vuur zaten en
onze schenen van voren bijna verbrandden, van achteren nog bevroren, en we
hadden ruwe uitslag en zagen er uit als de boeren als ze hier ’s morgens de stadspoorten binnenkomen en ’s nachts onderweg zijn geweest. Maar we troostten ons
zo goed we konden met de gedachte dat het als het aﬂopen van een berg was: te
weten dat de zon weer op weg naar ons was. En het bleek waar te zijn: de dagen die
lengen, zijn de dagen die strengen. Zo verzoette de hoop de pijn.
De 28e december was het nog steeds zulk slecht weer met een westenwind, maar
tegen de avond begon het wat af te nemen, zodat een van onze maats een opening
maakte door de ene deur van het huis waardoor hij naar buiten kroop om te zien
hoe het er daar voor stond, maar het was daar zo, dat hij niet lang wegbleef en hij
vertelde ons dat het zo geweldig gesneeuwd had dat de sneeuw veel hoger dan ons
huis lag en dat als hij er nog wat langer gebleven was, zijn oren hem zeker afgevroren zouden zijn. Op 29 december maakte degene wiens beurt het was, de deur
van het huis open en groef een gat door de sneeuw, waardoor we met trappen het
huis uitgingen als uit een kelder, wel zeven of acht treden hoog, elke trede een voet
van de andere. We maakten de vallen weer gereed om vossen te vangen die we nu al
een paar dagen niet gehad hadden. Een van onze maats vond in een van de vallen
een dode vos, die zo hard als een steen bevroren was. We brachten hem het huis in
bij het vuur zodat hij ontdooide en vilden hem daarna, en sommigen van ons volk
aten hem op. […] De 31e december was het nog even slecht weer met een storm uit
het noordwesten, zodat we zo volkomen in het huis opgesloten zaten alsof we er
gevangen waren, en het was zo geweldig koud dat het vuur nauwelijks warmte gaf,
want als we onze voeten naar het vuur uitstrekten dan verbrandden we nog eerder
onze kousen dan dat we de warmte voelden, zodat we voortdurend bezig waren die
te stoppen: ja, als we het niet eerder geroken hadden dan gevoeld, dan zouden ze
nog helemaal verbrand zijn voordat we het gemerkt hadden.

Anno 1597
Nadat we aldus in grote koude, gevaar en ongemak het jaar ten einde hadden
gebracht, gingen wij het jaar 1597 na de geboorte van onze Heer in, en dat jaar had
hetzelfde begin als het uiteinde van vorige, want het weer bleef even slecht, koud en
stormachtig met veel sneeuwjacht, zodat we de eerste dag binnenshuis opgesloten
moesten blijven. De wind was west. In die tijd begonnen we de wijnrantsoenen met
een klein maatje uit te delen, en dat om de twee dagen. En omdat we ongerust waren
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twee open schuiten in zee moesten wagen en we een ongewisse reis vol gevaren voor
de boeg hadden, schreef de schipper ook twee brieven die de meesten van ons
ondertekenden. Ook in deze brieven stond hoe we daar in dat land lang en in grote
ellende hadden verbleven in de hoop dat het schip los zou raken en we er weer mee
weg zouden kunnen zeilen, en dat het maar niet lukken wilde, en het schip even
vast bleef zitten, en dat de tijd verliep en onze voorraden slonken, zodat we uit nood
en tot ons lijfsbehoud het schip in de steek moesten laten en met de schuiten
wegzeilen. [Want wij zijn naar onze aard voorbeschikt om te trachten in leven te
blijven.] Van die brief kwam er in elke sloep een, voor het geval we van elkaar
zouden afdwalen, door storm of noodweer, hetzij door enig ander ongeval, dan wel
vergaan, zodat men dan altijd nog van de andere schuit zou kunnen vernemen hoe
ons afscheid geweest was.
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Nadat we dit allemaal hadden gedaan, is de bok in het water gesleept en er een man
in achtergelaten, en daarna de schuit en verder wel elf sleden met goederen, zowel
victualiën en de wijn die we nog hadden, als koopmansgoederen. We deden ons
uiterste best om zoveel mogelijk te bergen, te weten: 6 pakjes met het ﬁjnste wollen
laken, een koffer met linnen laken, twee pakjes ﬂuweel, twee koffertjes met geld,
twee harnasvaten met spullen van het scheepsvolk, zoals hemden en dergelijke, 13
tonnen brood, een ton zoetemelkse kaas, een zijde spek, twee tonnetjes olie, 6
kleine vaatjes wijn, twee vaatjes azijn en andere pakken en kleren van het bootsvolk,
en nog andere dingen, zoveel, dat als men het op een stapel zag, men niet gedacht
zou hebben dat het in de sloepen gepast zou hebben. En toen we dat alles nu in de
schuiten gebracht hadden, zijn we naar het huis gegaan en hebben Willem Barents
op een slede naar het water gesleept, waar de schuiten lagen, en daarna Claes
Andriesz. Daarop zijn we de schuiten ingegaan, waarbij we ons verdeelden. In elke
schuit kwam een zieke te liggen. De schipper heeft de beide schuiten tegen elkaar
aan laten leggen en ons het geschrift dat hij gemaakt had en waarover hierboven
verteld is, laten ondertekenen. […]
De 14e juni ’s morgens omstreeks de oosterzon [4:30 uur] bevolen we ons aan in
Gods genade en gingen onder zeil. Onze aanvang was niet al te best, want we
kwamen al bij het [Heemskerck] Eiland op 5 mijl [32 km] weer dicht in het ijs te
zitten, dat daar nog erg overvloedig en vast was. Daar gingen we met vier man aan
land om de toestand op te nemen, en we vingen vier vogels, die we met stenen van
de klippen wierpen. De 15e was het ijs wat teruggetrokken en zeilden we met een
zuidenwind tot de Capo van Begeerte. Daar bleven we liggen tot de zestiende. De
16e kwamen we tot aan de Oranje-eilanden, waar we aan land gingen met een ketel
om sneeuw te smelten en twee tonnetjes van elk ongeveer 8 mingelen [9.6 liter] om
het water in te doen. Ook zochten we vogels en eieren voor de zieken. We maakten
een vuur met het hout dat we er vonden en smolten sneeuw, maar we zagen geen
vogels. Daarom gingen drie van onze maats over het ijs naar het andere eiland en
vingen daar drie vogels, en bij hun terugkeer zakte de schipper (die een van de drie
was) door het ijs, waarbij hij groot gevaar liep er niet meer uit te komen, want er
stond een geweldige stroom, maar met Gods hulp werd hij nog gered zodat hij bij
ons kwam. Daar droogden we hem bij het vuur dat we hadden aangelegd, en
kookten de vogels die we naar de zieken in de schuiten brachten. Met de twee
vaatjes vol water staken we weer in zee met een ZO wind en regenachtig, slecht
weer, waardoor we allemaal nat en doorweekt werden, want we hadden geen
beschutting in de open schuiten. We koersten W en W ten Z tot voor de IJshoeck. In
de buurt van IJshoeck lagen de schuiten dicht bij elkaar en riep de schipper Willem
Barents toe hoe het met hem ging, waarop Willem Barents antwoordde ‘Al wel,
maat, ik hoop weer op de been te zijn voor we bij Waardhuys komen’ en hij zei tegen
mij ‘Gerrit, zijn we omtrent de IJshoeck? Til me dan eens op, ik moet die hoeck nog
eens zien.’ We hadden toen van de Oranje-eilanden ongeveer vijf mijlen gezeild, en
de wind was west, en we maakten de schuiten aan de schotsen vast en we aten wat.
Het weer werd hoe langer hoe regenachtiger en slechter, zodat we weer helemaal
rondom vast in het ijs kwamen te zitten en daar moesten blijven.

Een ijsbeer arriveert vanuit IJshaven, in september 1995. Op de plek waar de beer
staat, zag Gerrit de Veer in april 1597 een hol in een sneeuwbank.

De 17e juni ’s morgens, toen we wat gegeten hadden, werd het ijs weer zo vreselijk
op ons af gestuwd dat een mens de haren te berge rezen, zo ijselijk was het om te
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Bijlage 1
Van Linschotens Itinerario: Journaal van de Reizen
naar Oost & West-Indië [1596]

Eerste Boek, Hoofdstuk Een
Jong en vrijblijvend wonende in mijn geboorteland, hield ik mij soms bezig met het lezen
van verhalen en vreemde avonturen, waaraan
ik geen klein genoegen beleefde, en werd zo
gevangen door de gedachte om verre landen
te zien en te bereizen, en wat avontuur te
zoeken, dat ik uiteindelijk besloot en vast van
plan was om mijn land en vrienden voor
enige tijd te verlaten (hoewel met pijn in het
hart). Toch overwon mijn verlangen met dit
besluit de verbondenheid die ik voelde en gaf
me het zekere vertrouwen om het plan op te
pakken, op God vertrouwende dat hij mij zou
helpen om mijn doel te bereiken. Zo gezegd
zo gedaan, nam ik afscheid van mijn ouders
die toen in Enkhuizen woonden en klaar om
in te schepen vertrok ik naar een schip op de
rede van Texel, waar de vloot de wind
afwachtte voor de vaart naar Spanje en
Portugal. Ik was vastbesloten om naar Sevilla
te reizen, waar ik toen twee broers had die
zich daar jaren eerder vestigden; om met hun
hulp en middelen bekend te worden met de
manieren en gebruiken van deze landen en
om Spaans te leren.
En op 6 december in het jaar Onzes Heren
1576 voeren wij van Texel uit met ongeveer 80
schepen en zetten koers naar Spanje. Op 9
december kwamen we langs Dover en Calais
[…]. Op Kerstdag ging we de rivier St. Lucas
de Barameda [Sanlucar de Barrameda] op,
waar ik twee of drie dagen bleef en daarna
naar Sevilla doorreisde. Op de eerste dag van
januari kwam ik in de stad aan en ontmoette
een van mijn broers. En hoewel ik graag was

verder gereisd moest ik toch blijven om
Spaans te leren, want zonder die taal begint
men niets in dit land. Toevallig was in de
tussentijd Don Henri, de Koning van Portugal
gestorven, wat grote opwinding en veel
discussie in Portugal veroorzaakte, omdat de
Koning in zijn testament de troon overdeed
aan de zoon van zijn zuster, Filips de Koning
van Spanje [Filips II – 1527–1598]. De Portugezen, altijd al aartsvijanden van de Spanjaarden, verzetten zich hier krachtig tegen en
kozen tot hun Koning Don Antonio, Prior de
Ocrato, de broer van de gestorven Koning.
Toen de Koning van Spanje dit nieuws
ontving bereidde hij zich voor om naar
Portugal af te reizen en daar de Kroon in
ontvangst te nemen en zond de Hertog van
Alva [Fernando Álvarez de Toledo 1507–1581]
vooruit om de opstand te beëindigen en de
rust te herstellen. Tenslotte slaagde hij erin,
gedeeltelijk met geweld en gedeeltelijk door
betaling, het land te onderwerpen. Daarop
verlieten veel mannen Sevilla en andere
steden met bestemming Portugal waar ze een
beter bestaan hoopten te vinden. Het was
rustig in Portugal en Don Antonio was het
land uitgejaagd. Mijn broer kreeg een ziekte
die genoemd werd Tuardilha, die in heel
Spanje heerste en vele duizenden doden
maakte; waar mijn broer er een van was. Niet
lang daarvoor was de pest in Portugal zo
hevig geweest dat in twee jaar 80.000 mensen
stierven in Lissabon; en na de pest sloeg
Tuardilha toe en bracht alom vernietiging.
Op 5 augustus, met enige kennis van de
Spaanse taal, voegde ik mij bij een Neder-
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als waren zij heiligen. Ze stonden bij de Paus
in zulk goed aanzien dat hij hen een bisschop
heeft toegezegd (wat tegen hun gebruiken is),
die uit Portugal overkwam om de bisschop
van Japan te worden, maar onderweg
gestorven is. […] Er is niets waaraan ze niet
zullen zuigen om er nog wat winst of voordeel
uit te trekken. […] Het lijkt op een of andere
manier alsof ze de mensen beheksen met
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hun subtiele trucjes en middelen, en ze zijn
zo bedreven in de handel dat ze alle wereldse
mensen overtreffen. Om te besluiten, er is
geen product in heel India te vinden waarin
ze geen aandeel hebben, waardoor alle
andere orden en religieuze individuen, en de
gewone mensen erover beginnen te klagen,
en weerzin lijken te krijgen tegen hun
beleefde maniertjes.

Bijlage 2
Brieven en documenten

2–1 Testament Jacob Heemskerck [1607]
Ik, Jacob Heemskerck, wezende tegenwoordig Admiraal-Generaal over de vloot van
oorlog, door de Mogende E. Heren StatenGeneraal van de Geünieerde provinciën
gedestineerd op de Spaanse en Portugese
kusten, in opdracht van de voorz. E.M. Heren
de Staten-Generaal en van Zijn Excellentie
Stadhouder en Admiraal-Generaal van
Holland, Zeeland, en West-Friesland, doe bij
deze afstand van mijn tijdelijke goederen, na
mijn lichaam in de barmhartige handen van
de Here te hebben vertrouwd.

2–2 Brief van Robert le Canu van
15 september 1627

Dit draait alle eerdere Testamenten, Codicillen en maaksels terug, wie het ook
aangaat. En als mijn universele erfgenaam
wijs ik hier aan mijn broer Cornelis van
Heemskerk [geb. 1561] en wil dat als hij in
Amsterdam terugkeert, al mijn goederen,
niets uitgezonderd van hem zullen zijn. Met
dien verstande dat na mijn sterven, indien
mijn broer nog niet in Amsterdam is teruggekeerd, de kinderen van Elbert de Veer en
mijn nicht Simontgen Jans [Jansdr. Schaeck]
zesduizend gulden mogen opnemen, die ik
deze kinderen eeuwig en erfelijk nalaat, op
voorwaarde dat Simontgen Jans daarvan een
leven lang uitkering krijgt. Ten behoeve van
de kinderen van Geertruyt, de dochter van
mijn oom Dirck Heemskerck, zal vierduizend gulden uitgekeerd worden. De armen
van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam
krijgen vijfhonderd gulden […]

Mijn goede vriend Willem Jansz Blaeu –
[Eerder] hebt u mij gevraagd een uittreksel
te sturen van de gesprekken die ik had met
Jacob Heemskerck, Gerrit de Veer, Jan
Cornelisz Rijp en enkele andere van mijn
studenten, over de reis die zij in 1596
maakten, terugkerend in 1597, [overigens]
zonder iets bereikt te hebben wat betreft de
opdracht die ze hadden om de koninkrijken
van China en Cathay te verkennen. […] Zij
kwamen mij opzoeken om me te vertellen
over hun wonderbaarlijke avonturen,
waarvan het belangrijkste was [de waarneming van de vervroegde terugkeer van de
zon]. En behalve voor uw eigen voldoening
schreef u mij om mijn gedachten door te
geven betreffende dit onderwerp, dat aanleiding is voor beschouwingen en debatten
tussen alle geleerden van Europa. Hierbij
dus mijn kort verslag van de dialoog die ik
had met bovengenoemde heren, die getuige
zijn geweest van iets wonderbaarlijks en het
mij vertelden met grote verbazing. […] Zelf
denk ik dat ze, nadat ze zes weken hadden
doorgebracht in daglicht, de omwentelingen
van de zon niet meer hadden kunnen tellen.
Ik vroeg of ze er wel zeker van waren dat het
4 november was [toen de zon verdween]. Ze
antwoordden dat ze altijd hun horloges,
uurwerken, en zandlopers voor zich hadden
gehad, zodat ze niet de minste reden hadden
om aan deze waarheid te twijfelen.

Aldus gedaan op de Helder, 27 Februari anno
1607 […] in de herberg van de Roode Leeuw.

Ik vroeg hen of de uurwerken nooit hadden
gefaald en of ze de zandlopers nooit leeg
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naar de discretie van Ued. Heren, leg ik mij
bij de genomen beslissing neer. De exploitatie van de Noordelijke passage door de
regering blijf ik met nadruk afkeuren en wel
om de volgende redenen. Ten eerste: het valt
op en lokt reactie van andere landen uit. Ten
tweede: de koning van Denemarken pretendeert rechten op de noordvaart. Hij zal die
rechten laten gelden en de vaart belemmeren
waar hij kan. U bedenke, dat hij U altijd
treffen kan in de Sont. Ten derde: U maakt de
koning van Spanje wakker. Ten vierde: U
verontrust Moscovië. Men zal vrezen, dat U
zich op de Tartarijse kust wilt vestigen, zodat
er grote kans is dat men U de toegang tot de
havens aldaar ontzeggen zal.

gelde vaart op China, niemand ons de
toegang tot de nieuwe weg beletten zal. Want
weet wel, dat de Deen en de Brit ons hinderen
zullen waar zij kunnen en alles in het werk
zullen stellen om zelf de macht over de
passage te krijgen. De opening van een
nieuwe zeeweg zal een ware omwenteling in
de handel teweeg brengen. Tot nu toe worden
goederen naar Portugal en Spanje gebracht.
[…] Maar als de noordweg ontdekt is, moet de
handel zich verplaatsen, en wordt de markt
beheerst door degene die de nieuwe route
bezit.

Had U aan mij als particulier de leiding
gelaten, dan konden uitrusting en uitvoering
in het diepste geheim geschieden, want ik
heb de middelen daartoe. Ook valt de bedrijvigheid van een particulier niet zo op, en
mochten zekere potentaten bezwaren
opwerpen dan had U alle verantwoordelijkheid op mij kunnen afwentelen. Inmiddels
hadden wij dan echter een voorsprong en een
paar jaar de tijd gehad om het verworvene
behoorlijk te consolideren. Hoewel ik als
superintendent ben uitgeschakeld, moet ik
er toch bepaald op staan dat U Cornelis
Cornelisz Nay als commandant van de
Zeeuwse en Enkhuizer schepen aanvaardt. In
Holland en Zeeland is er geen navigator die
beter op de hoogte is van de noordse wateren
dan hij. Bovendien is de positie hem beloofd
en hij aanvaardde de opdracht spontaan,
waarbij hij dapper zijn leven op het spel zet.

Er zijn overigens nog andere, dringende
motieven om een station op de nieuwe weg te
vestigen. Moet men van Holland uit de reis
naar Cathay beginnen en eindigen, dan is
voor elke reis twee jaar nodig. Het ijs maakt,
dat Straat Joegor slechts gedurende twee
zomermaanden open is. Ligt het vertrekpunt
dicht bij de Straat, dan kan men gebruik
maken van gunstige mogelijkheden die bij
vertrek vanuit Holland misschien juist
gemist worden. Het korte, gunstige seizoen
sluit verder uit dat onze schepen in hetzelfde
jaar heen en terug door de straat kunnen
zeilen. Bezet men echter een haven op
Kolguev, dan behoeven de schepen van Tartarije en uit China hier slechts hun waren te
lossen en kunnen dadelijk weer teruggaan.
Schepen uit patria halen de producten uit
Kolguev en brengen ze thuis, en op die wijze
proﬁteren wij op de beste wijze van het goede
seizoen. Voor het geval dat U de passage niet
voor andere naties zou willen verbieden kan
op Kolguev tol geëist worden.

Tot mijn grote spijt is het niet gelukt de
uitrusting te concentreren op één haven van
uitreding. Ik verzoeke U er tenminste voor te
zorgen dat in de omgeving een rendez vous
wordt ingericht. Ik geef U in overweging om
te laten onderzoeken of het eiland Kolguev
zich daartoe leent en of het geschikt is voor
kolonisatie en landbouw. Het zou dan goed
zijn tevens een militair te laten uitmaken, of
het eiland gefortiﬁceerd kan worden. Zo ja,
dan behoort men, bij een goede aﬂoop van de
reis, het volk van onze beide schepen daar te
brengen voor de bouw van een fort opdat, als
wij in het volgend jaar beginnen met de gere-

Ik moet U ontraden op deze eerste reis te
pleisteren in havens op de Tartarijse kust.
Daarmede zou vrees gewekt kunnen worden
bij de Moscovieten en men kans lopen dat de
autoriteiten de schepen in beslag nemen.
Dwingt storm om een schuilhaven aan te
lopen, dan zal men goed doen te beweren dat
het doel de Witte Zee is. Ik geef U de goede
raad de schippers te instrueren dat zij ook
naar de bemanning toe de schijn moeten
wekken dat de reis niets heeft opgeleverd. In
dit verband is het ook aan te bevelen thuis te
varen naar een stille haven, zoals Zierikzee,
[Rammekens], of Veere en de bemanning te

verbieden aan wal te gaan tot U vastgesteld
heeft wat bekend mag worden. […] Ten slotte
behoort elk schip te beschikken over een
goede tolk, die bovendien voldoende representatief moet zijn om vreemde autoriteiten
te kunnen informeren over onze wensen.
[Mollema 1947, p. 88–90]

2–5 Instructiebrief van de Staten
Generaal, 16 mei 1594

Straat, het getijdenverschil, en de grootte van
het verval. Ook noteert U, of het water daar
zout, brak of zoet is [om te kunnen bepalen of
de Kara Zee een binnenzee is].
Na Uw aankomst in de haven, waar Uw schip
is uitgerust, moet U dadelijk Uw journalen en
kaarten indienen bij de Heren Staten. In
afwachting van hun nadere orders, houdt U
Uw volk aan boord en verbiedt communicatie
met de wal.

U voert het volkomen bevel over Uw schepen
en zorgt mitsdien voor de goede verdeling en
het juiste gebruik van spijs en drank en voor
een goede discipline, zoals deze op grond van
de articulbrief gehandhaafd behoort te
worden. Zodra de schepen het Marsdiep
verlaten hebben, moet nauwgezet op het zeilverband gelet worden. Mocht dit, wat God
verhoede, door storm, mist en ijsgang
verloren gaan, dan vervolge ieder op eigen
gelegenheid zijn reis.

Teneinde U tot de uiterste plichtsopvatting
op te wekken, zeggen wij U boven Uw gage
een extra beloning toe bij welslagen van de
onderneming. Ook het scheepvolk kan
daarop rekenen, indien het deze verdiend
heeft door grote ijver.

Na het passeren van de Noordkaap zullen
Cornelis Nay en Brant IJsbrantsz. naar Waaigats en Willem Barents naar Nova Zembla
stevenen, om langs verschillende wegen te
trachten de Tartarijse Zee [Kara Zee] te
bereiken. Gelukt het Barents niet voorbij
Nova Zembla te komen, dan moet hij de weg
van Nay volgen door Straat Joegor. Voor het
geval dat Nay niet door de passage kan raken,
zeile hij Barents achterna.

2–6 De brief van Pierre Jeannin, Franse
gezant in Nederland, aan Henri IV,
Koning van Frankrijk [1609]

Wij dragen U op, de gelegenheid van al de
door U bezochte landen en bevaren wateren
grondig te onderzoeken en in kaart te
brengen, de breedte van de vaargeulen te
meten en hare diepten te loden, te zoeken
naar goede reden en schuilhavens voor
ijsgang en zo mogelijk kennis op te doen van
de te Nova Zembla en op de Tartarijse kust
wonende mensen. Wanneer het U gelukt is
Straat Joegor door te komen, zet U ONO of
NO voor op Kaap Tabin aan. Bij het bereiken
van die kaap moet een nauwkeurige plaatsbepaling worden verkregen en zal de omgeving
in kaart gebracht worden.
U geve verder acht op de richting en kracht
van de getijstromen beoosten en bewesten de

Aldus besloten in de vergadering der Staten
Generaal van 16 Mei 1594.
[Mollema 1947, p. 91 en 93]

Den Haag, 21 januari 1609
Sire – Ik heb enige tijd geleden op uw bevel
gesproken met een Amsterdamse koopman,
genaamd Isaac LeMaire […] Hij wenst zich
ten dienste te stellen van uwe Majesteit ten
behoeve van de handel met Oost-Indië en kan
daarvoor met andere kooplieden een
compagnie oprichten […] Hij heeft er
herhaaldelijk bij mij op aangedrongen om
hem een antwoord te geven, maar ik heb hem
altijd gezegd dat uwe Majesteit hierover geen
beslissing kan nemen voordat zal blijken of
de onderhandelingen van de Staten-Generaal
over het bestand dat zij zoeken succesvol zijn.
LeMaire vond dat heel redelijk, maar stuurde
me een paar dagen zijn broer, om mij te
informeren dat een Engelse navigator, die
tweemaal op zoek is geweest naar een noordelijke doorvaart, bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Amsterdam is geweest,
om hen te vertellen wat hij wist en of hij
verwachtte om deze passage nog eens te
ontdekken. Ze waren heel tevreden geweest
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JaapJan Zeeberg (1967) werkte de afgelopen twintig jaar als aardwetenschapper in
het Europese en Russische poolgebied. Hij nam deel aan de historisch-archeologische expedities naar Nova Zembla in 1995, 1998, en 2000.

Van dezelfde auteur verschenen Nova Zembla [Elmar 1996, met P. Floore], over de
belevenissen van de expedities van 1993 en 1995; Climate and Glacial History of the
Novaya Zemlya Archipelago [Rozenberg 2001], over klimaatveranderingen rond de
Barents Zee in de afgelopen eeuwen; en Into the Ice Sea [Rozenberg 2005], samengesteld uit Nova Zembla en Terugkeer naar Nova Zembla.
Over Climate: This book should be of relevance to anyone studying the exploration,
geography, and ecology of High Arctic Islands. Quaternary Research 59, 2003.
Over Into the Ice Sea: …simply irresistible… a sober, detailed, and most interesting
account… Polar Record, Cambridge University Press, november 2005.
…a good insight into the challenges and problems of expeditions into the Russian
Arctic… It includes everything that makes the Arctic exciting. L. Hacquebord,
Groningen University. Arctic, Arctic Institute of North America, juni 2006.

