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HET LAATSTE TRAJECT, 
DE SCHIPPER GAAT HET 
EIGENLIJK ALLEMAAL 
VEEL TE SNEL. “VERLA-
TENHEID, EENZAAMHEID, 
MENSELIJKE TRAGEDIES, 
HET ULTIEME EILAND-
GEVOEL VAN BOUDEWIJN 
BÜCH EN DAT ALLES IN 
EEN IJSKOUDE ARCTI-
SCHE SETTING.”
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Noordwestpassage, deel 3

STROMING, 
PAKIJS EN 

EEN FEESTJE
l�tste aflevering
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De Bellot Strait wordt in de pilot als angst-
aanjagend omschreven. Voor de Jonathan III 
geen maalstroom met grote stukken kruiend 
ijs. Wel een wildlife-sensatie, want langs de 
zestien zeemijlen lange straat zien we der-
tien ijsberen. Moeder en jongen zien er goed 
vet uit. Dus die redden het wel tot het ijs 
terugkomt.

e beschrijving van de Bellot Strait 
in de Arctic Pilot kun je maar beter 

niet lezen voor het slapen gaan: ijs en 7 
knopen stroming. Met opstapper Marc ga 
ik de straat vanaf  de heuvels bekijken. 
Valt mee, nauwelijks ijs te zien. Wel schar-
relt een jonge ijsbeer langs een meertje. 
We roepen Eirik op, die nog aan boord zit. 
Tegen de tijd dat hij met de bijboot bij het 
strand komt, is de beer niet meer dan een 
stip. Moesten we daar nu voor op de loop?
Op de ijskaart is ook de andere kant van 
de zestien mijl lange straat ijsvrij. Wel een 
plezierig idee dat we niet met een dikke 
stroming het ijs ingesleurd worden. Hoe-
wel we op het juiste moment vertrekken, 
hebben we toch veelal stroom tegen. Het 
schiet dus niet erg op, maar met dertien 
ijsberen op de oever is de passage een 
wildlife-sensatie. We worden er bijna flauw 
van: “Ah, een moeder met twee kleintjes”, 
“Een groot mannetje, wow”, “Alweer één”, 
“Nee, laat maar, hij is te vuil voor de foto”.

Rotspunt
Er volgt nog meer sensatie, maar dan 
van het mindere soort. Buiten de straat 
zeilen we zuidwest tegen een licht windje 
in. Ik ben bij de mast om er een rif  uit te 
schudden als een hard bonkerig lawaai 
door de boot schudt. Eerst begrijp ik niet 
wat ik fout doe. Ik kijk naar de mast, hoor 
geschreeuw uit de kuip en zie ‘2 meter’ op 
de dieptemeter. We handelen snel: motor 
flink aan, Eirik pompt het zwaard omhoog 
en Mirek heeft het roer helemaal aan lij. 
Als we door de wind gaan, wordt de vlek-

D kerige bodem snel weer donker. Nog een 
goede reden voor een midzwaard schip: je 
zit tenminste niet direct muurvast op een 
rotspunt, die volgens de kaart 18 meter 
dieper had moeten zijn.
Voor ons liggen de Larsen Sound en de 
Victoria Straat. Eerder leek dat geen pro-
bleem, maar door stroming en wind is 90 
procent dik pakijs door de Sound naar het 
zuiden gedreven. Op deze manier werden 
in 1845 en ‘46 de schepen van de Britse pool-
expeditie gekraakt, waardoor de beman-
ning een dramatische overwintering moest 
doormaken. Gelukkig weten wij wel wat er 
voor ons ligt. Patrick stuurt ons dagelijks 
ijskaarten via een Iridium dataverbin-
ding. Met moeite banen we ons een weg 
de Paisley Baai in. Beschut tegen wind 
en ijs begint het wachten. Willy de Roos, 
de Belgische Nederlander die in 1977 een 
geslaagde Noordwestpassage deed, lag hier 
vier dagen. De St Roch van kapitein Henry 
Larsen overwinterde hier in zijn doorsteek 
van 1940-1942. Anderen draaiden hier om 
omdat er, met de winter alweer in aantocht, 
geen doorkomen aan was. 

Intieme verhoudingen
Weer komt de wind ons te hulp. Met plezier 
luisteren we naar de 35 knopen die door 
het tuig gieren. Dit moet ook het ijs van de 
kust blazen. Met de vroegste ochtendsche-
mer gaan we anker op en volgen ‘met één 
been op de wal’ de kustlijn. Aan lij ligt het 
verwaaide zware pakijs dat dagenlang onze 
doorvaart blokkeerde. IJsgordels dwingen 
ons nog dichter onder de wal. We doen 

het zwaard omhoog en dan ineens heb-
ben we open water voor de boeg. Mireks 
ogen knipperen voortdurend in de harde 
sneeuw maar spreken duidelijke taal: “het 
gaat lukken, we zijn het ijs voorbij!” 
Eigenlijk gaat het mij allemaal veel te snel. 
Je zou hier makkelijk maanden kunnen 
rondscharrelen. Verlatenheid, eenzaam-
heid, mislukte expedities, menselijke 
tragedies, het ultieme eilandgevoel van 
Boudewijn Büch, alles in een ijskoude 
Arctische setting.
Gjøa moeten we natuurlijk even aandoen, 
al is het maar voor een nacht. De Jonathan 
gaat voor anker, precies waar het gelijk-
namige schip van Roald Amundsen twee 
winters doorbracht in 1906 bij zijn histori-
sche eerste doorvaart. Tijdens die winters 
leerde hij veel overlevingstechnieken van 
de Inuït. De verhoudingen tussen hem de 
lokale bevolking waren verder ook wat 
‘intiem’; vandaar dat er nog wat Amund-
sens in Gjøa rondlopen.
De passage begint met de prachtige berg-
massieven van Baffin-eiland en verzandt 
in eindeloze vlaktes die onder het spiegel-
gladde oppervlak van Simpson’s Passage 
doorlopen. Er staat een hele rits bakens 
in het nauwe deel om ons tussen alle 
ondieptes door te loodsen. Ze zijn net door 
de Coast Guard bijgewerkt om de scheep-
vaart in dit gebied te bevorderen. Nou, dan 
hebben ze nog wat te doen, we hebben ‘al’ 
drie schepen gezien sinds Pond Inlet.
In Cambridge Bay komen drie Neder-
landse opstappers aan boord. Heerlijk 
zeilweer met een halve wind uit zuidoost 
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Met dertien 
ijsberen op 
de oever is 
de passage 

een Wild-
life-sensatie 

Altijd neem je een geweer mee en ander 
afschrikwekkend knalvuurwerk. Met ijsberen 
weet je het maar nooit. “They attack without 
warning”. Toch zal een goed gevoede ijsbeer 
niet snel aanvallen. Jonge ijsberen die net bij 
moeders weg zijn en op eigen benen moeten 
staan, kunnen uit jeugdige overmoed wel 
eens onplezierig dichtbij komen.

Ontspannen aan de wind in de Franklin 
Strait. Net als ik er een rif uit haal, gaat er 
een hard bonkerig geluid door de boot. Het 
duurt even voor ik in de gaten heb dat we de 
grond raken. De kaart geeft hier 20 meter 
diepte aan. “Never a dull moment” in de 
Noordwestpassage.
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Goud-
zoekers en 

avonturiers; 
Alaska is 

geen land 
voor watjes
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De wind zit in de verkeerde hoek. In 
Pearce Point baai struinen we rond en 
stoken een vuurtje voor het avond-
eten. Kees, Mark, Patrick en Marco, de 
bemanning voor het tweede deel van 
de tocht.

Nome in Alaska was een gehucht van  
400 mensen, tot er goud werd gevonden. 

Binnen een halfjaar kwamen er 15.000 geluk-
zoekers op af. In de stad lijkt dat verre verle-

den nog springlevend.

Goudzoekersvilla aan het strand in Nome. 
Met veel fantasie en van aangespoeld mate-
riaal bouw je je huis. Je hoopt eens het 
echte goud te vinden op de zeebodem. Voor 
zoveel geloof in de toekomst moet je voor 
de korte termijn met weinig tevreden zijn.
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Larissa Marie en haar zusters zullen 
niet veel meer varen. Andere vissers 
gaan de schepen beetje bij beetje 
strippen. Alaska is een land van 
gelukszoekers: goud, zalm en  
Kingcrabs. Geen land voor watjes, 
want die wonen in “the southern 48”, 
de wat minachtende term voor de 
zuidelijke staten van de VS.

False Pass 
betekent

 het einde 
van de 

Noordwest- 
passage
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Penny heeft een beroerde wacht 
gehad. Bijgelegd wachten we in een 
ruwe zee tot de deining afneemt en 

we later met hoog water False Pass in 
kunnen. De Aleoeten zijn een enorme 

gordel van vulkanisch gevormde eilan-
den. Herfstkleuren op zeeniveau, verse 

sneeuw op de toppen, zeeotters en 
zeearenden. Een zeilersparadijs, als je 

tegen de kou kunt tenminste.

E�e de benen strekken. De Aleoeten- 
eilanden in Alaska zijn niet echt een gebied 
met gebaande paden. We volgen een beren-
spoor dat langzaam verdwijnt in de lage  
bossen. Te laat bese�en we dat van boven 
het gebladerte we natuurlijk niet kunnen 
zien of er een beer ligt te pitten. Als we zo’n 
beest wakker schoppen…

Het gehucht van False Pass heeft betere 
tijden gekend. Je moet oppassen niet door 
de rotte steigerplanken te zakken. Zelfs in 
de ondiepe stroompjes scharrelen zalmen. 
Overal ligt bruine berenpoep en er schijnen 
ook wolven rond te hangen. Proberen de 
lokalen ons bang te maken met hun verhalen 
of moeten we echt weer met geweer en al 
op pad?

Op de 
Aleoeten 
zijn amper 
gebaande 
paden
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genietend van een heel gemoedelijk en 
stabiel noordenwindje. Mooi voor Penny 
om zo wat aan het schip te wennen. Na 
vier uur ongestoorde nachtrust maakt ze 
me wakker. Het Noorderlicht beweegt in 
gele en groene flarden langs de wolkeloze 
hemel. Starend naar het dansende kleur-
rijke en wispelturige licht, de halve maan 
en de sterren, verdwijnt de tijd. Penny wil 
nog wel een uurtje wacht houden.

Feestje!
De harde noordenwind trekt al het water 
uit de haven van Nome en de havenmees-
ter komt ons te hulp met extra grote fen-
ders als we onder de banden van de kade 
verdwijnen. “Yes, Autumn came early this 
year.” We halen alles van dek en sjorren 
de rest met wat extra sjorringen vast. We 
kunnen net zo goed gaan, want het gaat 
echt niet beter worden. Er zijn ons de 
prachtige besneeuwde vulkanen van de 
Aleoeten beloofd, maar de weg erheen is 
grijs en zeer winderig. De steile golven van 
de Beringzee komen over de spiegel en stu-
wen ons snel naar False Pass. Middenin 
het lagedrukgebied zakt de wind in, wordt 
de lucht helder en komt een hele gordel 
van besneeuwde vulkanen in zicht. Na een 
paar uur bijliggen, varen we met hoogwa-
ter binnen. Zeeotters drijven lui op hun 
rug, majestueuze Amerikaanse zeearen-
den (bald eagles) scheren langs de bergen 
die in warme herfstkleuren machtig afste-
ken tegen de witte vulkaantoppen. Pas 
nu zit de Noordwestpassage erop. Na het 
anker gooien we er nog eens 90 meter ket-
ting in. Laat de storm maar terugkomen 
vannacht, wij gaan een feestje vieren! 

en een stralende zon. Tropische toestan-
den voor de Arctic, maar de heren vinden 
het nog wat fris. Marco heeft het op zich 
genomen om eens een lekker vers brood 
te bakken. In de koude kajuit wil echter 
niets rijzen en na een beleefd “da’s lekker” 
gaat de rest na zijn wacht overboord. Ik 
zal het die nieuwelingen eens voordoen. 
Meel en gist breng ik op temperatuur en 
het deeg doe ik onder een voorverwarmd 
dekbed. Marco maakt enkele dagen later 
echter een einde aan mijn triomf  door een 
prachtig brood met zonnebloempitten, 
sesamzaad en een krokant bovenlaagje te 
produceren. Wat nou afzien?

Waar ben ik!?
We zitten wat krap in de tijd, maar Her-
schel Island kan ik niet voorbij varen. 
Vanwege de walvisvaarders, maar ook 
vanwege de bemanning van de Gjøa die 
hier moest overwinteren als de vaart rond 
Point Barrow onmogelijk was door het ijs. 
We roeien naar de paar gebouwen op de 
wal en worden opgewacht door een ran-
ger. Zijn verhaal gaat helemaal niet over 
de walvisvaart, maar over de Inuït die de 
dupe werden van de westerse hebzucht. 
Hun cultuur verkracht door scheepskapi-
teins die altijd hun zin kregen als ze maar 
voldoende alcohol schonken. Ook nu de 
jeugd niet meer de binding heeft met het 
land, ijs en de jacht zijn er grote proble-
men. Gelokt door het grote geld verpatsen 
ze hun landrechten. 
We moeten wel de Elson-lagune in. Ik wil 
hier de drie heren inwisselen voor een 
leuke meid, alleen blijkt nu dat dit niet zo 
een slimme wisselplek is. Point Barrow 

heeft geen haven maar slechts open kust-
lijn of  een ondiepe lagune. De route slin-
gert tussen onbestemde zandbanken door. 
Betonning is er niet vanwege het ijs en in 
de pilot staat dat het pakijs de zandban-
ken als een enorme bulldozer achteloos 
verplaatst. Vandaag is dit ook nog eens 
een gierende lagerwal. Bijgelegd wachten 
we tot de wind afneemt en dichterbij zien 
we in een grijze wereld niets dan brekers. 
De lage landtong is niet te zien; radar en 
C-map spreken elkaar tegen. Waar ben 
ik!? De vooruitkijkende dieptemeter loopt 
terug, brekers recht vooruit. Terug en iets 
naar het noordwesten proberen we het 
opnieuw. Volgens de elektronische kaart 
moeten we nu aan de grond lopen. Daar 
komt de kust uit de mist opzetten. Nu naar 
bakboord en zien de diepe geul te vinden. 5 
meter diepte, 8, 14, pfff  …. Dan draaien we 
het vlakke water van de lagune in. Op de 
vloedlijn ligt het baken dat de radar niet 
kon vinden. Het winterijs kennelijk wel.

Point Barrow, waar ik jaren van gedroomd 
en op gefocust had, zijn we voorbij. De 
droom om deze kaap met de Jonathan te 
ronden was reden genoeg om van Spits-
bergen te vertrekken en werd gevoed door 
levendige beelden van kruiend en alles 
verbrijzelend ijs en de euforie van walvis-
vaarders en zeilers die hier de steven naar 
het zuiden konden wenden. En dan blijkt 
Point Barrow niet meer dan een kleurloze 
zich nauwelijks verheffende kaap op een 
grauwe grijze dag. De Noordwestpassage 
is gedaan, maar dat vieren we pas als we 
de Beringzee achter ons hebben gelaten.
Wij blijven op zichtafstand van de kust, 
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In een nauwe doorvaart zeilen we tussen een school bultrugwalvissen. Die 
hier in het stromende water kennelijk goed aan hun trekken komen. We zien 
en horen de blow-outs overal om ons heen!

De robuuste vissershaven van 
False Pass is buiten het seizoen 
bijna leeg. Alweer een heftig 
front is gepasseerd. We liggen 
stevig vast en vieren dat de 
Noordwestpassage er op zit. 
Toch jammer, zou zo weer terug 
willen. Het is allemaal veel te 
snel gegaan. En dan komt de 
onvermijdelijke vraag: wat nu?

Zeeotters 
drijven lui 

op hun rug, 
bald eag-

les scheren 
voorbij

NOORDWESTPASSAGE DEEL 3
Mark van de Weg is na Willy de Roos (1977) de eerste Neder-
lander die de Noordwestpassage in één seizoen succesvol heeft 
doorgestoken. Op dit moment is hij met de Jonathan III in Alaska. 
Mark leidt charters en expedities, maar zit vol tot eind 2013 als hij 
in Mexico aankomt. De komende jaren zeilt de Jonathan naar het 
zuiden, via Pitcairn, Paaseiland en het zuiden van Patagonië. Voor 
begin 2015 overweegt Mark een extreme reis naar Antartica.
Scan bovenstaande QR-code voor de eerste twee afl everingen 
van deze serie en een link naar Marks blog.

Scan de code of ga naar 
anwbwatersport.nl/
mark-van-de-weg
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