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Terug naar
Spitsbergen

Vijftig weten-
schappers uit de
hele wereld doen
van 13 tot en met
22 juli onder lei-
ding van de Rijks-
universiteit Gro-
ningen onderzoek
naar de gevolgen
van klimaatopwar-
ming op Spitsber-
gen. Ook bioloog
Ko de Korte (79)
uit Kolham, die er
in 1968-69 over-
winterde en ijsbe-
ren verdoofde,
reist mee naar zijn
oude onderzoeks-
station.

FRANK VON HEBEL

W
etenschappers uit
binnen- en buiten-
land vertrekken
maandag 13 juli met
het poolschip Orte-

lius van Oceanwide Expeditions
vanuit Longyearbyen op Spitsber-
gen. Het is de tweede keer dat weten-
schappers, onder wie biologen, ar-
cheologen en klimaatspecialisten,
deelnemen aan de SEES-expeditie
(Scientific Expedition Edgeøya
Spitsbergen). ,,De eerste keer was in
2015’’, legt expeditieleider Maarten
Loonen van de RUG uit. ,,De tweede
expeditie zou in 2020 plaatsvinden,
maar ja, toen kwam Covid.’’

Loonen, werkzaam bij het Arc-
tisch Centrum van de universiteit,
beschouwt Spitsbergen als zijn
tweede thuis en is de initiatiefnemer
van de expeditie. Rode draad is de
snelle opwarming van de poolgebie-
den. De onderzoekers hebben ieder
een eigen project, verdeeld over uit-
eenlopende thema’s, zoals biodiver-
siteit, ijsonderzoek, archeologie, na-

tuurbeleving en vervui-
ling.ling.

Loonen
kwam er in
1988 voor het

eerst. ,,Vroeger,
tijdens mijn oplei-

ding, deed ik expe-
rimenten met oor-
zaak en gevolg.
Maar nu is de kli-

maatopwarming
het experiment. Ik
hoef het alleen
maar te volgen. Ik
heb in al die jaren
meer dan driedui-
zend brandgan-
zen geringd die ik
daarna tijdens
verschillende on-
derzoeken in to-
taal 130.000 keer
heb waargeno-
men. Je kunt
dus heel pre-
cies beschrij-
ven wat er met
ze gebeurt,

wanneer ze jongen krijgen en zo. Er
is altijd een maand dat ganzen niet
kunnen vliegen, omdat ze in de rui
zijn. Precies in die periode lopen ze
met hun jonkies. Als de ouders weer
kunnen vliegen, dan kunnen de jon-
kies dat ook. Maar omdat het nu war-
mer wordt, begint het ruien al twee
weken eerder.’’

Hij merkt dat ganzen vaker in Ne-
derland blijven. ,,De ganzen vliegen
naar Spitsbergen voor de kwaliteit
van het gras. Honderd jaar geleden
was het gras in Nederland niet goed
genoeg. Ganzen hebben echt voor-
jaarsgras nodig. Ze vliegen dus eerst
naar Noorwegen om daar op te vet-
ten. Op Spitsbergen komen de jon-
gen uit. Maar nu wordt er in Neder-
land zoveel stikstof gestrooid dat
ook hier het gras altijd goed genoeg
is. Ganzen blijven daarom meer en
meer in Nederland. Als je nu in Eelde
naar de ijsbaan gaat, zie je brandgan-
zen met jonkies lopen.’’

De wetenschappers reizen vanuit
de haven van Longyearbyen naar
het onbewoonde eiland Edgeøya aan
de oostkust. Loonen: ,,De oostkant
wordt zelden door de mens bezocht,
die is veel meer aan de westkust te
vinden, omdat door de warme Golf-
stroom de temperatuur eerder bo-
ven nul komt, waardoor het ijs gaat
smelten en dus beter bereikbaar is.
De oostkust krijgt daarentegen wa-
ter dat vanaf de Noordpool wordt
aangevoerd en daar is het dus een
stukje kouder, nu ergens tussen de 3
en de 5 graden.’’

D
e Nederlandse walvisvaarder
Joris Carolus ontdekte Edge-
øya in 1614, maar het werd

genoemd naar de Engelse kapitein
Thomas Edge die het twee jaar later
in kaart bracht. Het eiland heeft on-
der meer een grote gletsjer, een ijs-
vrije hoogvlakte en een groene kust.
Van 1968 tot en met 1991 was er een
Nederlands onderzoeksstation dat
door vier jonge, Nederlandse weten-
schappers – die er ook overwinter-
den – werd gebouwd. Paul Ooster-
veld, Ko de Korte, Paul de Groot en
Eric Flipse, de initiatiefnemer en or-

ganisator, namen deel aan een inter-
nationaal onderzoek naar ijsberen
die destijds nog fanatiek werden be-
jaagd. Zij verdoofden ijsberen met
injectiegeweren en gaven ze een dui-
delijk merkteken.

In de loop der jaren werd het stati-
on ook gebruikt voor andere onder-
zoeksdoeleinden, zoals onderzoek
naar rendieren en vegetatie. Over-
winteren was er niet meer bij. Juist
daarom gaat de expeditie net als in
2015 naar die plek: om nieuwe on-
derzoeksgegevens met de oude re-
sultaten te vergelijken en zo infor-
matie over klimaatverandering te
krijgen.

De expeditieleden van het eerste
uur keerden in de loop der jaren te-
rug naar hun oude onderzoeksge-
bied. Het onderzoek op Edgeøya liep
in 1987 uiterst gewelddadig af. Bio-
loog Piet Oosterveld, die enkele ja-
ren geleden overleed, was ook weer
van de partij en werd aangevallen
door een ijsbeer. George Visser uit
Terschelling beschreef de aanval op
zijn vriend later in de Leeuwarder

Courant: ‘Het was een verschrikke-
lijk gezicht. De beer had een stuk oor,
wang en scalp (hoofdhuid) in zijn
bek en mijn maat was volstrekt
machteloos. Wat je dan in een paar
seconden denkt is niet te beschrij-
ven. De situatie leek hopeloos en
mijn maat reddeloos. Even heb ik
overwogen de deur achter mij dicht
te trekken en mij te verschuilen tot
het afgelopen was. De beer had Piet
zo’n twee meter versleept. Maar in
tweede instantie dacht ik aan later,
hoe ik mij zou voelen als ik mijn
maat zou laten opeten. Ik heb toen
twee fakkels gegrepen en ben naar
buiten gegaan. (…) Ik was ervan over-
tuigd dat mijn handeling de dood
van ons beiden betekende. Ik dacht:
nu Annagriet, daar gaat ’ie. Op het
moment dat de beer mijn maat voor
de tweede keer zou bijten heb ik hem
de brandende fakkel in de bek gesto-
ken. Daar trok het beest zich niet
veel van aan. Ook een tweede fakkel
hielp niet. Daarop ben ik de beer op
de rug gesprongen. Ik voel het nog
hoe sterk die dikke poten waren.’

De jonge ijsbeer van zo’n 150 kilo
beet Visser in de biceps, maar was
toch even afgeleid van zijn eerste
slachtoffer en wierp zich op Visser.
Terwijl Oosterveld achteruit kroop
en de hut wist te bereiken zette zijn
maat het op een rennen. Hij struikel-
de evenwel over de draad waarmee
een bijhutje overeind werd gehou-
den. ‘Toen dacht ik nog: gaat het
toch nog mis’, aldus Visser. Kenne-
lijk was de beer echter ook verstrikt
geraakt in de draad en bijna tegelijk
met Oosterveld bereikte Visser de
deur van de hut.’

K
o de Korte (79) uit Kolham
was er destijds niet bij. ,,Ik zat
in Banda Zee (Indonesië,

red.).’’ Hij is de enige van het oor-
spronkelijke viertal die deze keer de
reis opnieuw maakt. ,,Eric en Piet
zijn overleden en Paul is van een
trap gevallen.’’

Hij herinnert zich de eerste reis
naar Spitsbergen nog goed. ,,We ver-
trokken in de tweede week van au-
gustus in een zeehondenjagersboot
vanuit het noorden van Noorwegen.
We hadden 40 ton aan uitrusting
aan boord, waaronder voedsel voor
twee jaar dat we van het leger kre-
gen. We wilden eerst op een eilandje
voor de kust van Edgeøya overwin-
teren, maar ons schip kwam in
zwaar zee-ijs terecht, dus toen moes-
ten we naar ons tweede alternatief
uitwijken: Kapp Lee, genoemd naar
een Engelse walvisvaarder. Er ston-
den al twee hutjes van Caltex, een
oliemaatschappij en een pelsjagers-
hut uit 1905. Die staan er nog steeds,
maar het onderzoeksstation dat wij
bouwden, bestaat niet meer.’’

Het was niet zijn eerste reis naar
Spitsbergen. Het ijs en de koude
trokken de boerenzoon uit Zeeland
als een magneet. ,,In 1966 liftte ik
naar het noorden van Noorwegen en
daar kreeg ik de kans om als messbe-
diende op een kolenschip mee naar
Spitsbergen te varen. Vervolgens
werd ik daar benaderd of ik als assi-
stent mee wilde op een expeditie.
Een beetje koken en zo. Ja, dat wilde
ik wel.’’

In 1968 keerde hij terug en de vier
wetenschappers moesten er de win-
ter doorbrengen. De Korte toont ou-
de dia’s van mannen met verwilder-
de baarden in poolkleding. ,,Of het
koud was? Tja, niet zo koud als we
hadden verwacht. Ik weet nog hoe
Piet eens tijdens een temperatuur
van 32 graden onder nul binnen-
kwam. Buiten waaide het op orkaan-
kracht. ‘Jullie zullen me wel wat kin-
derachtig vinden’, zei hij. ‘Maar nu
vind ik het toch wel een beetje
koud.’’’

B
ang voor ijsberen waren ze
niet. ,,Eigenlijk had je maar
één angst: dat je er te weinig

kon vangen en merken.’’ Tijdens de
SEES-expeditie zijn de regels streng.
Als er een ijsbeer wordt gesigna-

leerd, gaan de onderzoekers niet aan
land. De Korte laat een dia zien waar-
op een van zijn vrienden te voet een
ijsbeer achtervolgt die duidelijk geen
zin heeft in al die aandacht. ,,Ja, dat
was bij ons toch wel anders. Natuur-
lijk moet je op je hoede zijn, maar dat
moet je in het verkeer ook.’’

In 1968/’69 waren de omstandig-
heden een tikkeltje primitiever dan
tijdens de SEES-expeditie. De man-
nen hakten ijsblokken uit een stuw-
meertje om te smelten en gebruiken
drijfhout als brandstof. ,,Kijk, op de-
ze dia behandel ik de hand van Piet
die zich had gesneden. Hier ben ik
een kous aan het stoppen en een gat
in mijn broek had ik met bisonkit ge-
repareerd.’’

Ze zetten strikken om ijsberen te
vangen, lokten ze met dode zeehon-

den en verdoofden de beren met
verdovingspijltjes. ,,Een van ons
droeg altijd een kogelgeweer bij zich.
Die hadden we van de politie uit hun
voorraad van in beslag genomen wa-
pens gekregen. We hebben trou-
wens nooit op een beer geschoten,
het ging altijd goed. Maar die bees-
ten zijn zo ontzettend sterk, echt in-
drukwekkend. Eentje was in een van
onze strikken gelopen die aan een
grote boomstam vastzat. Dat beest
liep zo weg en trok die boomstam
gewoon achter zich aan.’’

De gevolgen van de klimaatop-
warming zijn ook op Edgeøya duide-
lijk te zien. ,,De zee is nu meters ver-
der van Kapp Lee verwijderd dan in
1968. Spitsbergen lag ooit onder een
dikke ijskap, maar 12.000 jaar gele-
den begon die te smelten waardoor

de last van miljoenen tonnen ver-
dween. Dus nu gaat het land met een
halve meter per eeuw langzaam om-
hoog. Dat proces houdt voorlopig niet
op. Echt, klimaatverandering is van alle
tijden.’’

De Korte is ongeveer dertig keer naar
Spitsbergen gereisd. Dinsdag vertrok
hij met de veerboot vanuit de Eemsha-
ven naar Kristiansand en reisde via
vrienden naar Oslo om daar op het
vliegtuig naar Spitsbergen te stappen.
De bioloog wandelt naar een natuurge-
biedje vlakbij zijn huis en wijst naar een
aantal zwerfkeien die bij een meertje
liggen. ,,Zie je die stenen? Die zijn hon-
derdduizend jaar geleden door gletsjers
uit Scandinavië hiernaartoe gebracht.
Ik neem een van die steentjes mee. Ge-
woon, om die aan Noorwegen terug te
geven.’’

DVHN-journalist
reist mee
Journalist Frank von Hebel van

Dagblad van het Noorden/Leeu-

warder Courant doet verslag van

de SEES-expeditie. Meer informa-

tie over de expeditie is te vinden op

sees.nl en op de Facebookpagina

van SEES (Netherlands Scientific

Expedition Edgeøya Spitsbergen),

waarop bijvoorbeeld ook alle NOS-

reportages zijn te vinden. Ook

dichter en acteur Ramsey Nasr

reist net als in 2015 mee. Hij

maakte een driedelige podcast.

Spitsbergen

Spitsbergen is een eilandengroep

in de Noordelijke IJszee en ligt op

1300 kilometer van de Noordpool.

De beroemde zeevaarder Willem

Barentsz ontdekte Spitsbergen in

1596 tijdens zijn zoektocht naar

een noordelijke scheepvaartroute

naar Oost-Azië. Zijn schip de Witte

Swaen bleef steken in het ijs bij

Nova Zembla waar de bemanning

moest overwinteren. Barentsz

overleefde dit niet. Spitsbergen

hoort door een apart statuut sinds

1920 bij Noorwegen.

Longyearbyen
Barentsburg

Pyramiden

Ny-Ålesund

Sveagruva

Kapp Lee

S P I T S B E R G E N

SPITSBERGEN

NORDAUSTLANDET

EDGEØYA

poolcirkel

Spitsbergen

© DvhN/LC 090722 | Kaart: Maps4News

Poolreiziger Ko de Korte (79)

bij een meertje met zwerfste-

nen nabij zijn huis in Kolham.

Daaronder De Korte tijdens de

overwintering op Spitsbergen

in 1968/69. FOTO’S DUNCAN
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Het station dat vier Nederlanders in 1968 bouwden en waarin ze overwinterden. FOTO PARTICULIER


