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Er gaat bijna geen dag voorbij waarop de Noordpool niet in het nieuws 
komt. De smeltende ijskap vormt een bedreiging voor mens en natuur, 
maar biedt ook nieuwe kansen door het toenemen van de toeganke-
lijkheid. De verandering van het klimaat, de opwarming van de aarde 
en de stijging van het zeeniveau hebben op alle delen van de wereld 
grote invloed. Nederland heeft door een lage ligging aan de zee hier 
direct mee te maken. 

De recente ontwikkelingen zijn voor Het Scheepvaartmuseum de 
aanleiding om de geschiedenis van het noordpoolgebied, en dan met 
name de Nederlandse betrokkenheid, onder de loep te nemen in de 
tentoonstelling Strijd om het ijs en in deze publicatie. Al 400 jaar lang 
wordt het noordpoolgebied verkend en in kaart gebracht. Maar er 
wordt niet alleen naar de geschiedenis gekeken, ook visies op de 
actuele    situatie en de nabije toekomst van het noordpoolgebied 
komen aan bod.

De historische rol van Nederland in het noordpoolgebied is zeker 
niet gering. Vanaf de late zestiende tot de achttiende eeuw zijn zee-
vaarders uit Nederland in groten getale aanwezig in de arctische 
wateren. Bij deze verkenning en het in kaart brengen, maar ook bij de 
latere exploitatie, spelen Nederlanders zelfs een hoofdrol. Dit begon 
in 1594–1597 met drie pogingen om de noordoostelijke doorvaart 
richting    Azië te vinden, met onder andere Willem Barentsz. Deze 
Nederlandse reizen leidden ertoe dat voor het eerst de grenzen van 
het pakijs rond de Noordpool werden verkend. 

In de zeventiende eeuw werden deze wateren het toneel van een 
intensieve jacht op walvissen. Nederlandse schepen domineerden 
ongeveer anderhalve eeuw de jacht op walvissen in de arctische 
wateren   . Nederland heeft een groot aandeel gehad in het nagenoeg 
uitroeien van de Groenlandse walvis en daarom wordt na 1800 deze 
vaart nauwelijks nog voortgezet. In het midden van de negentiende 
eeuw hield de walvisvaart vanuit Nederland geheel op. In de jaren 
zeventig van de negentiende eeuw vertrokken er weer Nederlandse 
schepen naar de Noordpool. Nu waren het geen walvisvaarders maar 
wetenschappers die het gebied bezochten. Deze tochten hebben een 
opmerkelijke hoeveelheid beeldmateriaal opgeleverd, zowel in de 
vorm van foto’s als in tekeningen en schilderijen. 

De exploitatie van de Spitsbergenarchipel kreeg aan het eind 
van de negentiende eeuw een nieuwe wending door de vondst van 
steenkool. Enige decennia vond er zelfs mijnbouw op het eiland plaats 
tot de steenkoolvoorraad uitgeput raakte. Tegelijkertijd kwamen de 
eerste toeristen voor een avontuurlijke pooltocht naar Spitsbergen. 
Door het terugtrekken van het ijs in de laatste jaren is het winnen 

Voorwoord

Sara Keijzer 
en Diederick Wildeman 
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van delfstoffen als olie en gas op een schaal mogelijk die vroeger 
on denkbaar    zou zijn geweest en toeristische reizen naar het 
Hoge Noorden zijn nu een gewone zaak geworden.

In dit boek belichten experts van binnen en buiten Het Scheep-
vaart    museum de vele aspecten van de Nederlandse geschiedenis en 
invloed op het noordpoolgebied, en de invloeden die Arctica op 
Nederland en de Nederlanders heeft uitgeoefend. De Noordpool is ook 
een inspiratiebron voor schrijvers en schilders, kunstenaars en kaart-
makers. Zij brengen deze kale, koude, witte werkelijkheid ieder op hun 
manier in beeld. 

Door het smelten van de ijskap wordt de poolzee steeds toeganke-
lijker voor exploitatie en scheepvaart van en naar Europa. Al deze ver-
anderingen zullen zeker gevolgen hebben voor de internationale 
verhoudingen. 

Wat in 1595–1596 niet lukte, het bevaren van de arctische wateren, 
kan door het smelten van het poolijs vandaag de dag wél. De grens van 
het mogelijke moet rondom de Noordpool telkens opnieuw worden 
bijgesteld. 
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Pas in de zestiende eeuw begonnen Europeanen – vooral 
Engelsen en Nederlanders – met de vaart ten noorden van 
Noorwegen in de richting van Noord-Rusland. De haven 
van Archangel was de belangrijkste bestemming. 
Tegelijkertijd begon men met de verdere verkenning van 
de wateren in het noorden, vooral om te bekijken of daar 
een doorvaart naar de Stille Oceaan te vinden zou zijn. 
Tot het eind van de zeventiende eeuw beperkten de ver-
kenningen van het noordpoolgebied vanuit Europa zich tot 
de noordelijke Atlantische Oceaan. Het zou tot ver in de 
negentiende eeuw duren voordat de details van de landen 
in het Hoge Noorden buiten dit gebied beter bekend zou-
den worden. 

In de periode tot 1590 hadden de kaartmakers in Europa 
nauwelijks enige informatie over het gebied in het noor-
den van Europa. Op grond van schaarse gegevens zijn er 
vanaf de late middeleeuwen pogingen gedaan een beeld 

te geven van het poolgebied. Aan de hand van enkele voor-
beelden   is het mogelijk een korte indruk te geven van de 
ontwikkeling van het in kaart brengen van de Noordpool 
tot het begin van de achttiende eeuw. Daarbij speelden 
Nederlandse cartografen een belangrijke rol.

De oudheid als inspiratie 
De herontdekking van het werk van Claudius Ptolemaeus 
(uit de tweede eeuw van onze jaartelling) rond 1400 leidde 
tot een opleving van het maken van kaarten en atlassen. 
Hoewel alleen de tekst van zijn werk bewaard was geble-
ven, maakte zijn handleiding voor het maken van kaarten 
het mogelijk zijn werk te reconstrueren. De middeleeuwse 
cartografen verwerkten daarbij ook nieuwe informatie. 
In de eerste editie van Ptolemaeus’ atlas zien we in het 
noorden alleen Mare Congelatum, de Bevroren Zee. De 
ligging    van Scandinavië, IJsland en Groenland was in de 
oudheid niet bekend. Maar in de vijftiende eeuw 

De Noordpool 
in kaart 

Diederick Wildeman De Noordpool was in de late middeleeuwen een gebied waarover 
in Europa vrijwel niets bekend was. Men wist wel dat het naar 
het noorden toe kouder werd, dat het er in de winter lang donker 
was en in de zomer juist lang licht bleef, maar het Hoge Noorden 
lag ver verwijderd van de bekende wereld. Zelfs over Noord-
Scandinavië was zeer weinig bekend. Dat er van de tiende tot de 
vroege vijftiende eeuw een Noordse vestiging op Zuid-Groenland 
had bestaan, was rond 1500 niet meer dan een vage herinnering.

Op de wereldkaart van Claudius 
Ptolemeaus (tweede eeuw onze jaar-
telling) is weinig van het noordpoolgebied 
te zien. Deze kaart bevat al wel enige 
aanvullingen uit latere tijden. Boven 
Scandinavië steekt een verkeerd ge-
plaatst Groenland boven de kaartrand uit. 

Wereldkaart in Cosmographia
Claudius Ptolemeaus.  
Uitgave Johann Reger, Ulm, 1486, 
heruitgave van de editie 1482.
Het Scheepvaartmuseum, A.0145(033) 
[kaart 006]
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verschenen er nieuwe edities van de atlas, met kaarten 
waarop aanvullingen zijn aangebracht. In 1482 werd in de 
Zuid-Duitse stad Ulm een nieuwe editie gepubliceerd van 
de Cosmographia van Ptolemaeus. De wereldkaart in deze 
atlas vertoont dergelijke moderne aanvullingen: op de 
wereldkaart is nu het zuidelijk deel van Scandinavië en 
IJsland (Isla Glacis) te zien. Ook Groenland staat erop, 
hoewel voor ons niet direct herkenbaar. Het is naar het 
oosten verplaatst en verbonden met een landbrug. Een 
deel steekt zelfs buiten de rand van de kaart omhoog. 

De poollanden
Aan het eind van de middeleeuwen circuleerde er een 
manuscript van een monnik uit Oxford met daarin een 

beschrijving van de Noordpool. De tekst van deze ver-
der onbekende schrijver staat bekend als de Inventio 
Fortunata (de gelukkige ontdekking). Het handschrift 
zelf is verloren gegaan, maar de inhoud is door een latere 
tekst wel bekend. De beste omschrijving van de inhoud 
kennen we nu alleen door een citaat in een brief van 
Gerard Mercator uit 1577. De Engelse monnik had 
geschreven dat precies op de pool een grote magnetische 
rots lag die ervoor zorgde dat de kompassen op aarde 
naar het noorden wijzen. Rond de rots was, volgens dit 
verhaal, een binnenzee met een kolkende watermassa. 
Even verder    naar het zuiden bevonden zich vier grote 
poollanden die slechts van elkaar gescheiden zijn 
door vier smalle zeestraten. Het water werd met kracht 
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door deze zee straten naar het zuiden geperst en 
stroomt dan in de oceanen. 

Het verhaal van de Inventio Fortunata heeft grote 
invloed gehad op het kaartbeeld van de Noordpool. 
De oudst bekende weergave in de vorm van een kaart 
lijkt de in Neurenberg bewaarde handschrift-aardglobe 
van Martin Behaim uit 1492 te zijn. Veel duidelijker is de 
weergave op de wereldkaart van de uit Utrecht afkom -
stige  Johannes Ruys uit 1507. Deze kaart geeft duidelijk 
de magnetische rots, het kolkende water en de vier pool-
landen weer. Ruys noemde op de kaart ook de Inventio 
Fortunata als zijn bron voor de magnetische rots. Het is 

echter de Vlaamse geleerde geograaf en cartograaf 
Gerard Mercator (1512–1594) die het idee van de vier 
poollanden met de magnetische    rots een grote bekend-
heid en vooral geloofwaardigheid heeft gegeven. Ook hij 
baseerde zich op de Inventio Fortunata, maar in tegen-
stelling tot een kaart als die van Ruys kende zijn werk 
vele heruitgaven en navolgingen. Op de kaart van Mercator 
zien we een randzee   tussen deze grote poollanden en het 
Amerikaanse en Aziatische continent ten zuiden ervan. 
De eerste Europese expedities naar het Hoge Noorden 
kregen dan ook de opdracht om gebruik te maken van die 
randzee en de noordelijke kustlijn van Noord-Europa en 
Azië te volgen.
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De eerste Nederlandse expedities
De Nederlandse expedities in de jaren 1594 tot 1597 om 
een noordoostelijke doorvaart naar Azië te vinden, zijn 
van grote invloed geweest op het beeld van de Noordpool. 
De poolkaart van Willem Barentsz uit 1598 is het belang-
rijkste resultaat van deze reizen. De kaart markeert 
een grote stap voorwaarts in de cartografie van de 
Atlantische Poolzee. Er verschijnen nieuwe gebieden op 
de kaart – zoals Bereneiland en de Spitsbergenarchipel 
(nu Svalbard) – en reeds bekende gebieden worden ge -
detailleerder en accurater weergegeven dan voorheen – 
zoals de kustlijn van Nova Zembla. Ook is de precieze 
route van de laatste tocht van Willem Barentsz en Jacob 
van Heemskerck ingetekend, inclusief de locatie van het 
Behouden Huis op de noordoostpunt van Nova Zembla. 
En minstens zo belangrijk als die toevoegingen en detail-
lering, is het feit dat de grote poollanden van Ruys en 
Mercator van de kaart zijn verdwenen. De Noordpool is op 
de kaart van Barentsz weergegeven als een open Poolzee.

 
Die nieuwe weergave van het poolgebied had op zijn 
beurt invloed op latere pogingen om de noordoostelijke 
doorvaart te vinden. Zo probeerde Jan Cornelisz May in 
1611–1612 tweemaal tussen Nova Zembla en Spitsbergen 
door te zeilen om de arctische Zee te bereiken. Maar in 
werkelijkheid was zo’n doorvaart onmogelijk; men stuitte 
rond Nova Zembla en bij Spitsbergen steeds op de grens 
van het noordpoolpakijs. Met de technische middelen 
uit die tijd was het niet mogelijk verder te komen; de 
Nederlanders hadden de grenzen van het bevaarbare 
gebied bereikt.

De Nederlandse walvisvaart 
rond Spitsbergen en Groenland in kaart
In de zeventiende eeuw ontwikkelde zich de Nederlandse 
walvisvaart in de arctische wateren. Eerst gebeurde dat 
vanaf landstations op Spitsbergen en Jan Mayen. Vanaf 
het midden van de zeventiende eeuw vond de walvisjacht 
vooral plaats langs de grens van het pakijs tussen 
Spitsbergen en Groenland, en een enkele keer ook ten 
oosten van Spitsbergen, richting Nova Zembla. In de loop 
van de zeventiende eeuw wisten de walvisvaarders vanuit 
Nederland een dominante positie te verwerven in de jacht 
op walvissen. Vanaf 1719 kwam er zelfs een tweede 
vangstgebied bij. Vanaf die tijd voeren de Nederlandse 
schepen ook naar Straat Davis tussen Groenland en 

Op de kaart van Johannes Ruys uit 
1508 wordt de meest noordelijke punt 
van de aarde weergegeven als een rotsig 
eilandje omringd door stromend water 
en vier grote eilanden. Het bestaan 
van deze eilanden baseerde hij op een 
laat middeleeuwse legende, Inventio 
Fortunata, geschreven door een 
onbekende Engelse monnik. Ten noorden 
van de 75ste breedtegraad worden de 
eilanden omsloten door (schier)eilanden. 
Door de zeestraten lijkt het water krachtig 
naar het zuiden te stromen. 

Universalior Cogniti Orbis Tabula
Johannes Ruys, uitgave Bernardinus 
Venetus de Vitalibus, Rome, 1508.
Het Scheepvaartmuseum, A.0145(061)


