DE NW-PASSAGE IS EEN
STRIJD MET KOU, WIND
EN ONDIEPTES. IN DE
NAVY BOARD INLET
STOPT HET IJS DE
DOORVAART. OP DE
JONATHAN WACHT MEN
GESPANNEN AF OF DE
WIND ZAL DRAAIEN OF
DAT DE GETIJSTROOM
HEN ZAL INSLUITEN.
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I

n alle verhalen, pilots en ijskaarten
die ik als voorbereiding op de Noordwestpassage bestudeerde, maakten pakijs
de oversteek van de enorme Baffin Baai
onmogelijk. Maar zoals overal in de Arctic
kunnen we ook hier niet om de effecten
van de opwarming heen. Sterker nog: het
lijkt of we in een rechte lijn kunnen oversteken naar het Canadese Baffin Island,
een tocht van 370 zeemijl.
De zon staat aan de blauwe hemel en een
plezierig windje houdt de Jonathan net op
gang. Bezorgd worden we pas als we op de
kaart kijken, ‘unsurveyed area’. De ijsbergen liggen hier niet voor niets roerloos
stil, ze zijn mogelijk al jaren geleden op de
grillige rotspunten gelopen. Verder, in dieper water, zeilen we onbezorgd verder. De
stroom voor Baffin-eiland sleept de ijsbergen naar het zuiden. De grotere wat trager
dan de kleine, die meer in de oppervlaktestroom drijven. Ook van het Canadese
Nova Zembla Island zien we maar weinig,
boven de honderd meter verdwijnt het in
de wolken. Hoe zou dit eiland aan dezelfde
naam zijn gekomen als het Russische Nova
Zembla waar Willem Barentsz en Jacob
van Heemskerck in 1596 vast kwamen te
zitten? Heeft een Nederlandse walvisvaarder het hiernaar vernoemd of misschien
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een van de overwinteraars van het ‘Behouden Huis’, het uit wrakstukken gemaakte
onderkomen van Barentsz’ expeditie? Ik
moet er even voet aan wal zetten, maar
behalve wat tentringen van een Inuïtkamp
is er weinig te zien.

Pond Inlet
Hardnekkige mist en geen zuchtje wind
om de bergen schoon te blazen. Baffineiland blijft voor ons verborgen. Afgesmolten ijsbergen die mogelijk jaren geleden
van de gletsjer braken, doemen in vloeiende vormen op uit de mist. Dan door naar
Pond Inlet. De ‘Hamlet’ Pond Inlet ligt aan
de Eclipse Sound. Dat klinkt allemaal heel
idyllisch: een Inuït-dorpje aan de ‘zonsverduisteringstraat’. We komen aan met
een dikke wind in de rug en samen met
de uitgaande stroom maakt dat de open
ankerplaats wel erg levendig.
Zo’n duizend mensen, een mix van Inuït
en Canadezen, wonen op deze vlakte. Pond
Inlet is ooit opgezet als handelspost en is
een van de kleine nederzettingen in Nunavut. Vissen en jagen vormen nog maar
een deel van het dagelijks leven. Alles is
eigenlijk wel verkrijgbaar. Bij het inklaren
wordt ons op het hart gedrukt dat alcohol
verboden is en of wij dat ook niet willen
schenken of ruilen. Bemanningsleden

Eirik en Mark krijgen direct een lift als
ze met zware jerrycans diesel langs de stoffige weg sjouwen. Voor water verwijzen de
Inuït ons naar een rivier twee mijl terug:
beter dan wat je in de stad krijgt.
Vanuit Pond Inlet moeten we in de Lancaster Sound zien te komen, de grote waterweg dwars door de Canadese Arctic. De
kortste route via de Navy Board Inlet ligt
vol met ijs. Het alternatief is helemaal om
Bylot-eiland heen, 235 zeemijl méér maar
ook daar ligt zwaar ijs. Op de ijskaartjes
die ik bij de bibliotheek van het internet
haal, zijn grote vlakken rood gekleurd; dat
betekent 90 procent ijsbedekking. Vandaag
dus niet, maar voor morgen toont de ijskaart het ijs aan de oostkant van de Navy
Board Inlet al wat minder dicht. Dat, in
combinatie met de voorspelde oostenwind, is onze kans. Zo ontstaat mogelijk
dicht onder de kust een corridor met niet
al te zwaar ijs. De experts vinden het nog
te vroeg, maar we hebben tenslotte niet
voor niets een versterkte aluminium boot.

Steeds dikker
Veel eerder dan verwacht hebben we al
ijs ten zuiden van ons. De oostenwind had
van mij wel wat harder mogen zijn, want
ik zie niet echt hoe de wind het ijs nu van
de kust kan houden. We volgen de ijsrand
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Mark op uitkijk, ingeklemd tussen de
verstaging. Een ijsveld van deels keihard gletsjerijs en zacht, vers zee-ijs
verspert ons de weg. Het geluid van
tegen de romp stotend ijs dat vervolgens vermalen wordt in de schroef, is
tergend. Ieder keer dat de schroef zijn
normale resonantie terugkrijgt, volgt
de opluchting dat het weer goed ging.

Afgesmolten bergen
doemen in
vloeiende
vormen op
uit de mist

Eén aan het roer en één op de uitkijk. Nummer drie schuilt onder de buiskap, zorgt voor
hete chocola en snacks. De andere wacht ligt
te kooi. Met zo weinig zicht door de
‘white-out’ heeft de bemanning geen idee
wanneer ze weer in ijsvrij water zal komen.
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De boeg
tegen het
ijs en dan
flink het
gas erop

DOORGANG
Midden op zee drijft een enorme
ijsberg. Rond de berg ligt het helemaal vol met afgekalfd gletsjerijs,
van nog altijd flinke ijsbergen tot
gruis. Veel bestaat ook uit platen
zacht aan elkaar gevroren stukken
ijs dat makkelijk breekt onder de
boeg van de Jonathan. De hardere
brokken puur gletsjerijs krijgen we
liever niet recht voor de boeg. Toch
weten we stukje bij beetje een doorgang te vinden. Vóór 2007 is het
slechts een paar jachten gelukt een
doorvaart te vinden boven Canada
langs, maar sinds enkele jaren
slagen meerdere jachten in hun
pogingen. Voor veel mensen is deze
doorvaart een bewijs van ‘global
warming’.

Met de sextant meten we de hoogte
van de grote ijsberg recht voor ons:
78 meter hoog en 810 meter breed.
Geheel omringd door het ijs houden
we geen snelheid over. We scheppen
nog wat kleine stukken gletsjerijs
voor in de whisky later en draaien
weg naar open water.
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Het geweer
is nodig als
bescherming tegen
de ijsberen
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Upernavik is de laatste haven in
Groenland. Vanaf hier steek je de Baffin Bay over richting Canada. 370 Nm
voor je bij Nova Zembla Island bent,
niet te verwarren met het Russische
Nova Zembla dat je in de Noordoostpassage tegenkomt.

Een vette jonge ijsbeer scharrelt langs het
water. Ze heeft zeker nog goed kunnen
jagen op het fjord ijs waar de zeehonden
liggen te rusten. Een halfuur geleden liep de
bemanning daar nog.

De passage is een labyrint van fjorden en
zeestraten. Daarom duurde het ook zo
lang voor men de doorvaart vond. Met de
Jonathan voor anker kunnen we eropuit,
altijd met afschrikvuurwerk en een geweer
voor het geval we een ijsbeer tegenkomen.
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In Depot
Bay vieren
we dat we
halverwege
de NWpassage zijn

en buigen zo langzaam de Navy Board
Inlet in. Naar het westen toe wordt het ijs
nu steeds dikker en onze corridor aan de
oostkant begint zich langzaam te sluiten.
Weinig wind, mist en ijs, bromt Eirik, het
lijkt wel of we thuis zijn op Spitsbergen.
Door het slechte zicht zien we al snel helemaal geen openingen meer. Regelmatig
komen we in zwaar ijs en moeten we een
stuk terug. Kleiner ijs kunnen we wel aan:
de boeg ertegen en dan flink het gas erop.
Maar bij meer dan 50 procent ijsbedekking
heeft volle kracht zelfs weinig of geen
effect. Het ijs loopt dan snel vast en kan
gewoon geen kant meer op. We lopen weer
vast in een lijn van zwaar ijs en moeten
een flink stuk terug. Dichter naar de kust
en met iemand permanent bij de radar
varen we verder. Weer een stuk in noordelijke richting doemen wat verdwaalde
grote ijsbergen op uit de mist. We varen
twee mijl vooruit en één achteruit.

Ingesloten
Als de mist even optrekt, is de ijsvrije corridor ineens veel wijder. We sturen naar
de kust, maar de diepte loopt snel terug.
De delta van een rivier loopt veel verder
van de kust af dan we uit de kaart opgemaakt hadden. Langzaam maar zeker
komt er steeds meer ruimte in het ijs en
de wind blaast de mist weg. Ik kruip mijn
slaapzak in voor een paar uur en mis
dan net een ijsbeer met jong die onderweg
zijn naar het pakijs. Die staan genoteerd
voor Eiriks wacht.
We ankeren aan de noordkant van de
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Navy Board Inlet voor een welverdiende
rust. Een betere kijk op de ijskaarten van
de laatste dagen laat zien dat het ijs in de
Lancaster Sound met zo’n 25 mijl per dag
naar het oosten stroomt. Daarmee sluit
het ijs op de ijskaart morgen onze zeearm
af. We moeten dus als de sodemieter weg!
We halen het anker op, maar zo gauw we
vrij van het land zijn, blaast een ijskoude
wind ons recht in het gezicht. De een na
de ander gaat naar binnen voor extra
lagen kleding. We passeren wat ijsgordels
en zeilen midden in de Lancaster Sound,
in de voetsporen van de legendes van de
Noordwestpassage, zoals de Noor Roald
Amundsen – ‘the master in logistics’ - die
in 1906 als eerste de passage wist door te
steken. Met hem had ik overigens wel meegewild. De Noor vertrok in 1903 als expeditieleider aan boord van de Gjøa. Ook hij
reisde via de Baffin-baai tot bij de noordelijke kust van Alaska waar het schip
twee overwinteringen moest doorstaan.
Hij gebruikte deze tijd om de lokale bevolking te bestuderen, nam hun kledingstijl
over en leerde sleerijden. Amundsen was
trouwens ook de eerste die de Zuidpool
bereikte, een missie die hij tot het laatste
moment en zelfs voor zijn eigen expeditieleden verborgen wist te houden.

Graven en vraagtekens
In één lange slag zeilen we naar Devon
Island aan de noordkant van de straat. In
de Dundas-baai vieren we dat we nu een
flink stuk open water voor ons hebben.
Als we de benen even strekken, lopen we

wat Muskusossen tegen het lijf. Eirik, onze
jager, kijkt ernaar met gemengde gevoelens. Het vlees van de ossen is erg lekker,
maar het geweer op zijn rug is er toch echt
als bescherming tegen de ijsberen.
Stroom en lichte wind tegen maken dat
we niet erg opschieten. We blijven zeilen
om diesel te sparen die we later misschien
harder nodig hebben als we weer in ijs
terechtkomen en zijn onderweg naar Beechy-eiland, de baai waar zoveel geschiedenis is geschreven tijdens de zoektocht naar
de Noordwestpassage. De schepen Erebus
en Terror van de Britse expeditie onder
leiding van Sir John Franklin overwinterde hier in 1845 en ‘46. De eerste bemanningsleden stierven een langzame dood,
voortekenen van de rampzalige expeditie
waarvan niemand terugkeerde.
Aan land bezoeken we de gedenkstenen en
graven. De rillingen lopen me over de rug.
Hoe moet het zijn geweest om in zo’n onbekende wereld de winter door te brengen?
Het kompas zo dicht bij de magnetische
pool rond te zien tollen als een dronkenman, de zon in de winter niet meer te zien
opkomen en bemanningsleden één voor
één te zien sterven aan onbekende ziektes.
De Jonathan ligt veilig voor anker, goed
voorbereid en uitgerust, met ijskaarten die
ons in kleur vertellen wat ons te wachten
staat. Franklin moest zelf nog zijn kaarten intekenen. Hoe weinig wist hij van wat
voor hen lag.
Volgend nummer de laatste aflevering.
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Een verlaten handelspost van de Hudson Bay
Company. In de tijd dat de Inuït nog geheel
van de jacht leefden, verhandelden ze hier
hun vangst. Vaak ontstonden zo kleine
nederzettingen. Ze dienen nu als (nood-)
hut bij de jacht. Ashleigh schrijft in het huttenboek, een logboek voor passerende
schepen: vooral ijsbrekers en kleine jachten.

Het ijs
stroomt met
25 mijl per
dag naar
het oosten.
Opschieten!

Muskusossen zien eruit alsof ze bij een ander
tijdperk horen. Toch zijn deze aan geiten
verwante beesten met hun dreadlock-achtige vacht uitermate aangepast om in de
kou te overleven. In de winter komt de vacht
bijna tot op de sneeuw zodat ook hun hoeven beschermd worden tegen de kou. Het
mannetje van de groep kijkt ons uitermate
wantrouwig aan. Hij zal hier op Devon Island
zelden mensen tegenkomen. En al die fel
gekleurde zeilkleding zal zijn achterdochtigheid alleen maar voeden.
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NOORDWESTPASSAGE DEEL 2
Soms is er op de Noordwestpassage geen doorkomen aan. Mark van de Weg en zijn
bemanning zoeken gespannen naar een opening in het pakijs. De straat van Navy
Board Inlet is geen optie en ook de straat naar de Lancaster Sound ligt vol met ijs.
Dicht onder de kust weet de Nederlandse expeditie een passage te vinden. Met het
zwaard omhoog kruipt de Jonathan tussen ondieptes en de massieve ijsrotsen door
en weet ze haar weg langzaam voort te zetten richting het westen.

Mark in gedachten verzonken bij de graven van de Franklin-expeditie. In een vreemde omgeving,
tijdens de lange, koude en donkere Poolnacht stierven de bemanningsleden aan honger, kou en
onbekende ziektes.
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Onderweg
naar de baai
waar zoveel
geschiedenis is
geschreven

Eind augustus zakt de zon alweer onder
de horizon. Zeker nu de Jonathan in zuidelijke richting zeilt, beginnen de nachten weer donker te worden. Oppassen
met ijs dus. De eerste nachten ligt de
Jonathan een paar uur bij als het te donker is om ijs te zien. Maar al snel moeten
Mark van de Weg en bemanning zich
beperken tot dagtochten. Toch moet hij
hoe dan ook mijlen maken, wil hij niet te
laat in het jaar de Beringzee oversteken.

04 • 2013

000-000_WAK04_ART65_NW-passage2.indd 85

ANWBWATERSPORT.NL

85

26-03-13 09:06

