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Spitsbergen: van toevallige ontdekking tot Arctisch avontuur
T. Haartsen
In de hedendaagse sociale geografie bestaat het idee dat plaatsen en gebieden
uit verschillende betekenislagen bestaan (Knox en Marston, 2004). Aan plaatsen
worden verschillende betekenissen toegekend door verschillende groepen
mensen, voor verschillende doeleinden. Dit betekent dat plaatsen dynamisch
zijn; hun betekenis(sen) veranderen steeds naarmate nieuwe of andere mensen
er weer nieuwe of andere betekenissen aan toekennen. En afhankelijk van het
doel dat mensen hebben, kunnen bepaalde kenmerken van een plaats of gebied
worden benadrukt en andere weggelaten. Ook het Arctisch gebied bestaat uit
meerdere betekenislagen. Volgens Keskitalo (2002) is de Arctis lange tijd vooral
als een hoog-Arctisch gebied opgevat. Het werd voorgesteld als een gebied dat
los staat van de rest van de wereld, als het land van de ijsbeer. Het was een
gebied waarvan de rijkdommen degene die het exploreerde of exploiteerde,
grote roem en welvaart in het thuisland bezorgde. Kortom: de Arctis was een
gebied waar mensen niet permanent verbleven, maar dat óf gebruikt óf
genegeerd werd. Keskitalo constateert dat dit geromantiseerde beeld met name
door buitenstaanders gecreëerd is. Buitenstaanders hebben volgens haar de
neiging om hun fascinatie van een gebied door te laten schemeren als zij het
gebied beschrijven. Hoewel Keskitalo in haar onderzoek stelt dat tegenwoordig
juist ook de betekenissen van het Arctisch gebied voor ‘insiders’ aan belang
toenemen, wil ik het in deze bijdrage hebben over de manier waarop
buitenstaanders uit Nederland tegen één specifiek deel van de Arctis aankijken,
namelijk Spitsbergen, en hoe dit is veranderd in de tijd. Ook wil ik nagaan of de
beelden die er van Spitsbergen bestaan in het geromantiseerde Arctisbeeld
passen. Ik zal dit doen door het beeld dat Willem Barentsz en Gerrit de Veer in
de 16e eeuw van Spitsbergen schetsten te vergelijken met de manier waarop het
gebied in het hedendaags toerisme wordt neergezet. De keuze voor de 16e
eeuwse betekenis is gerelateerd aan de tentoonstelling ‘The 400th anniversary
of the discovery of Spitsbergen by the Dutch explorer Willem Barentsz’ die ik in
1996 samen met Gerard Wösten voor het Arctisch Centrum heb gemaakt. De
keuze voor beeldvorming in het hedendaagse toerisme hangt samen met mijn
huidige baan als universitair docent Culturele Geografie, waarin de betekenissen
en beelden die verschillende actoren aan gebieden toekennen een onderwerp
van studie zijn.
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1596:

E E N T OE V A L LI GE ON T DE K K I N G

Spitsbergen is eigenlijk bij toeval ontdekt. In de tweede helft van de 16e eeuw
waren de Nederlanders, net als de Engelsen en Fransen, op zoek naar een
noordelijke scheepvaartroute naar Azië. De zuidelijke route was in handen van
de Portugezen en Spanjaarden. Na twee mislukte pogingen om een noordelijke
route naar China te vinden, zeilde Willem Barentsz in het voorjaar van 1596 met
twee schepen opnieuw richting het noorden. Deze keer probeerde hij zo lang
mogelijk richting het noorden te varen, in de hoop zo via een ijsvrije noordpool in
Azië te belanden (Haartsen en Hacquebord, 1996). Op die route bleek
Spitsbergen te liggen. Bij die toevallige ontdekking is het niet gebleven. Sinds de
komst van de mens heeft Spitsbergen verschillende perioden van exploratie en
exploitatie meegemaakt. Gerrit de Veer is de eerste geweest die de
eilandengroep in zijn beroemde dagboek van de zeiltocht – en natuurlijk van de
overwintering op Nova Zembla – heeft opgetekend. Mede door het beeld dat hij
van het gebied schetste, is de exploratie en exploitatie van de hulpbronnen van
Spitsbergen op gang gekomen.
In tegenstelling tot de eerste en Nederlandstalige editie van Gerrit de Veers
dagboek (1598), bevat de tweede en Engelstalige editie (1964) naast De Veers
waarnemingen ook een deel van het logboek van Barentsz zelf. Hierin staat de
meest uitgebreide beschrijving van de eigenlijke ontdekking van Spitsbergen.
‘June 17. Weather calm until noon. We then found the latitude of 80°10’. We
tacked, having the wind right ahead to keep clear from the ice. … We then saw
land… It was high land, and entirely covered with snow’ (p. xviii–xix). In een
latere beschrijving van Barentsz komt het landschap uitgebreider aan de orde en
wordt de naamgeving verklaard: ‘June 24. Before noon it was calm, with the
wind S.W. The land along which we shaped our course was for the greatest part
broken, rather high, and consisted only of mountains and pointed hills; for which
reason we gave it the name of ‘Spitsbergen’’ (p. xx).
In het eigenlijke dagboek van Gerrit de Veer staat meer informatie over de
lokale flora en fauna vermeld. Zo vertelt hij over een ijsbeer, die langszij het
schip kwam zwemmen. Deze beer werd vakkundig om het leven gebracht (zie
fig. 1) en gevild. ‘Zijn huid was 13 voet lang’ (Roeper en Wildeman, 1996:88).
Naast ijsberen is ook de overvloedige aanwezigheid van vogels de mannen van
Barentsz opgevallen, niet in de laatste plaats omdat ze die als mogelijke
voedselbron zagen. ‘Verderop zagen we aan de oostkant twee eilanden en aan
de westkant een grote inham met in de verte nog een eiland. We gingen aan
land bij het middelste eiland. Daar broedden veel rotganzen die ‘rot, rot, rot’
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Figuur 1: ‘Hoe de beer bij onze boot kwam, en wat er met hem gebeurde’ (De Veer, 1598;
1964).

riepen toen we ze van hun nesten joegen. We gooiden één gans dood met een
steen en aten die op. We namen wel 60 eieren mee naar onze schepen’ (Roeper
en Wildeman, 1996:88). Tijdens hun verdere verkenningen vonden de mannen
nog een paar walrustanden. Ook beschrijft De Veer het leven op Spitsbergen in
meer algemene zin: ‘Tenslotte zij opgemerkt dat op dit land, waarvan wij denken
dat het een deel van Groenland is, dat op 80° NB en noordelijker ligt, gras en
struiken groeien, en grasetende dieren leven, terwijl op Nova Zembla op 76°, dus
vier graden verder van de noordpool, niets groeit en alleen vleesetende dieren
leven’ (Roeper en Wildeman, 1996:89).
De reis van Barentsz en zijn mannen had een ‘hoger’ doel dan het
ontdekken van Spitsbergen. Op 1 juli 1596 waren ze dan ook alweer zo ver van
Spitsbergen verwijderd, dat ze Bereneiland in zicht hadden. In minder dan twee
weken tijd hadden ze Spitsbergen verkend en de gebruiksmogelijkheden in kaart
gebracht: ijsberen, vogels, walrussen en relatief veel groen.
S P I TS B E RG E N

A NN O

2004:

EEN

A R CTI S C H

A V O NT U U R

Na diverse perioden van exploitatie van met name dierlijke hulpbronnen, worden
tegenwoordig op Spitsbergen andersoortige hulpbronnen aangeboord. Op dit
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moment is toerisme, naast kolenwinning, één van Spitsbergens belangrijkste
economische inkomstenbronnen (Sysselmannen Svalbard, 2004). Toeristen
kunnen Spitsbergen op twee manieren bereiken: per vliegtuig en per schip. In
2002 landden ongeveer 27000 toeristen (inclusief bezoekers van congressen en
cursussen) per vliegtuig in Longyearbyen (Norway, 2004). De meeste van deze
toeristen en bezoekers blijven in de omgeving van Longyearbyen en nemen
alleen in georganiseerde vorm deel aan toeristische activiteiten – zoals
dagtochten op de sneeuwscooter of de hondenslee, per ski, te voet of per kajak.
Een deel van de ingevlogen bezoekers onderneemt een cruise vanuit
Longyearbyen. Het gaat hier om zogenaamde ‘coastal cruises’ (WWF, 2004),
met relatief kleine schepen. Tijdens deze cruises, die doorgaans drie tot achttien
dagen duren, gaan de deelnemers regelmatig aan land om interessante sites te
bezoeken. De circa 8500 toeristen die in 2003 een coastal cruise boekten,
deden dit vooral om de Spitsbergse natuur te ervaren. Naast coastal cruises
onderscheidt het WWF (2004) de zogenaamde ‘overseas cruises’, waarbij niet
het gebied maar het schip zelf de belangrijkste attractie van de reis is. Van zulke
overseas cruises is Spitsbergen slechts één van de vele bestemmingen. In 2003
bezocht ongeveer 20000 toeristen de Spitsbergse wateren via een overseas
cruise.
Om het beeld dat de Nederlandse toeristische sector van Spitsbergen
creëert, te ontleden, heb ik vier toeristische informatiebrochures geanalyseerd.
In alle vier vormt Spitsbergen slechts een klein onderdeel van de verstrekte
informatie. Drie brochures gaan over Noorwegen, namelijk ‘Beleef Noorwegen’
van BBI Travel Nordic Tours (BBI), ‘Auto Noorwegen’ van Holland International
(HI) en ‘Noorwegen’ van de Norske Tourist Service (NTS). De vierde, van Buro
Scandinavia (BS), beslaat geheel Scandinavië. Alle brochures zijn uit 2004.
De informatie over Spitsbergen valt in alle vier brochures uiteen in een
gedeelte met algemene informatie over Spitsbergen en een gedeelte met
specifieke informatie over de betreffende reis. De hoeveelheid tekst die aan het
algemene gedeelte is besteed verschilt behoorlijk per brochure: van 40 woorden
(Holland International) tot 520 woorden (BBI Travel). Uit het specifieke gedeelte
over de reizen blijkt dat de potentiële Spitsbergentoerist in Nederland met name
cruises van het type ‘coastal cruise’ en georganiseerde wandel- en
kampeervakanties krijgt aangeboden.
In zowel de algemene als de specifieke informatie wordt een beeld geschetst
van Spitsbergen. Om dit beeld te ontrafelen heb ik de tekst ondergebracht in vijf
categorieën, namelijk: landschap, dierenwereld, plantenwereld, menselijke
activiteiten en toeristische activiteiten. Het Spitsbergse landschap wordt in alle
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vier brochures op nagenoeg vergelijkbare wijze geschetst. Spitsbergen is een
archipel die ‘onder de poolhemel tussen Noorwegen en de Noordpool’ (BBI) ligt.
Het is ‘een eenzame en nog ongerepte eilandengroep met verschillende
gezichten’ (NTS). Deze verschillende gezichten bestaan uit fjorden, gletsjers,
sneeuw, (pak)ijs, bergen en middernachtzon. Dit alles resulteert in ‘een
dramatisch landschap van kale bergen en diepe fjorden’ (BS).
Over de dierenwereld zijn de verschillende reisorganisaties het niet helemaal
eens. Wel noemen en roemen ze allen de grote variatie aan diersoorten.
IJsberen, walrussen en de grote verscheidenheid aan vogels worden in alle
brochures genoemd. Typische landdieren, zoals rendieren en poolvossen,
komen echter slechts in twee van de vier brochures onder de aandacht (in de
folders met de meeste informatie). Ook walvissen, een toch niet onbelangrijke
diersoort in de geschiedenis van Spitsbergen, worden slechts twee maal
genoemd (in de folders met de minste en minst volledige informatie).
De brochures geven over de plantenwereld alleen algemene informatie. Met
name de rijkdom aan planten wordt genoemd, in de context van de moeilijke
groeiomstandigheden van permafrost en korte zomers en dankzij de warme
golfstroom. Het is ‘verbazingwekkend dat er zoveel planten kunnen groeien in dit
kale gebied’ (BBI). Geen enkele plantensoort wordt daadwerkelijk bij naam
genoemd. BBI vermeldt nog dat slechts 7% van het Spitsbergse oppervlak
bedekt is met een uitgebreide vegetatie, ook wel ‘wilde arctische natuur’ (BBI)
genoemd.
De mensenwereld komt slechts in twee van de vier brochures (namelijk die
met de meeste informatie, BS en BBI) aan de orde. Beide brochures behandelen
de ontdekking van Spitsbergen door Willem Barentsz en de betekenissen van de
namen Spitsbergen en Svalbard. Ook de internationale walvisvangst wordt
genoemd en de sporen daarvan, met name Smeerenburg ‘waar de restanten
van een Nederlandse walvisvaartnederzetting liggen’ (BS). De hedendaagse
nederzettingen, waaronder natuurlijk de hoofdstad Longyearbyen, worden
eveneens beschreven. ‘Andere nederzettingen zijn de mijnplaatsjes Barentsburg
en Pyramiden, hoofdzakelijk bevolkt door Russische mijnwerkers, en NyÅlesund met grotendeels natuurwetenschappelijke onderzoekers’ (BS).
De toeristische activiteiten die de brochures aanbieden zijn, als gezegd, van
het type coastal cruise en wandel- en kampeerarrangement. In beide gevallen
vliegt de toerist naar Longyearbyen. Tijdens een kort verblijf in het plaatsje wordt
onder andere een bezoek aan het Svalbardmuseum gebracht – ‘waarbij u al
helemaal in de sfeer van de reis komt’ (HI). Daarna begint de daadwerkelijke
reis. Voorbeelden van sites die tijdens de cruises worden bezocht zijn de
107

Figuur 2: Spitsbergen: een Arctisch avontuur (BBI)

nederzettingen Ny-Ålesund, Barentsburg en in sommige gevallen Pyramiden. De
cruises brengen de toerist meestal ook tot voorbij de 80ste breedtegraad, en een
aantal heeft een bezoek aan Smeerenburg, ‘het grootste Nederlandse
walvisvangststation op Spitsbergen uit de zeventiende eeuw’ (HI), op het
programma. Daarnaast worden diverse stops gemaakt op punten waar het
landschap interessant is. Voor de wandel- en kampeertochten worden de
toeristen met een boot naar het gebied van bestemming gebracht. Hier worden,
vanuit ‘wildernis-tentenkampen’, allerlei wandelingen en soms ook kajaktochten
gemaakt. De wandel- en kampeertochten prijzen het Spitsbergse landschap wat
meer expliciet aan: ‘op deze reis kunt u genieten van de prachtige natuur tijdens
wandelingen door de bergen, over gletsjers en langs het strand (BS)’. Of: ‘deze
reis biedt u de mogelijkheid tot een kennismaking met zowel de fantastische,
arctische natuur als het leven in de noordelijkste plaats van de wereld …. Als
deelnemer aan het wilderniskamp maakt u deel uit van de natuur als in een echt
arctisch sprookje’ (BBI).
Beide reistypen spreken de toerist aan op zijn/haar onderzoeks- en
avontuurlijke belangstelling. De reis die de onderzoekende toerist maakt ‘heeft
het karakter van een expeditie. U onderzoekt, onder deskundige begeleiding, de
dieren- en plantenwereld’ (HI). De avonturier ‘maakt mee hoe het is om op
plaatsen te komen waar weinig anderen nog zijn geweest’ (BBI). Volgens BBI is
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het bezoek aan de ‘exotische en bijzondere bestemming’ Spitsbergen een waar
‘arctisch avontuur’ (zie fig. 2). Het avontuurlijke van de reis zit ‘m niet alleen in de
confrontatie met ‘het woeste landschap. Onderweg zijn ontmoetingen met
ijsberen niet uitgesloten!’ (BS). Avontuurlijke activiteiten zijn bijvoorbeeld ook
‘een zodiac-tocht naar de spectaculaire gletsjer ‘14e juli’’ (HI), een
gletsjerwandeling op de Esmarkgletsjer ‘met stijgijzers, ijsbijlen en touw’ (BBI) of
een ‘een avontuurlijke kajakexpeditie in Billefjorden, één van de spannendste en
minder toegankelijke fjordarmen van Isfjorden. … U kunt de stilte zelfs horen!’
(BBI).
K OR TO M
De verschillen in de betekenis van Spitsbergen in 16e eeuw en in 2004 lijken niet
erg groot. De meeste kenmerken die Barentsz en De Veer noemden, komen ook
in de hedendaagse toeristische brochures aan de orde. Het landschap is
indrukwekkend, door ijs en sneeuw en door bergen en fjorden. De belangrijkste
diersoorten zijn ijsberen, walrussen en grote hoeveelheden vogels. En voor een
gebied dat op deze breedtegraad ligt heeft het een verrassend veelzijdige
plantenwereld. Het enige verschil tussen toen en nu lijkt in de ideeën over de
gebruiksmogelijkheden van het gebied te zitten. Waar Barentsz en consorten
vooral oog hadden voor de mogelijke waarde van de dierlijke hulpbronnen,
benadrukt de hedendaagse toeristische sector vooral de esthetische waarde van
het gebied.
Het beeld van Spitsbergen past eveneens in het door Keskitalo geschetste
beeld dat buitenstaanders van het Arctisch gebied hebben. Ook Spitsbergen is
het land van de ijsbeer, zowel volgens Barentsz als volgens de toeristische
brochures. Zowel in de zestiende als in de eenentwintigste eeuw duurt een
bezoek aan Spitsbergen niet langer dan een week of twee en is het schip het
vervoermiddel bij uitstek. En zowel toen als nu genieten de bezoekers thuis van
de roem die hun bezoek aan dit gebied hen heeft gebracht!
SUMMARY
Present-day human geographers consider areas and regions as socially
constructed sets of meanings. A dominant meaning of the Arctic region, mainly
(re)produced by non-local people, is that it is a very isolated area; the domain of
the polar bear. According to this view, the Arctic is not suitable for permanent
human settlement; it can either be explored or neglected. Different ways in which
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Spitsbergen is characterised in the Netherlands match this ‘ outsider’s ’ view on
the Arctic. Both Spitsbergen’s 16th century Dutch discoverers and present-day
Dutch tourist industries represent Spitsbergen as a cold, white area with an
impressive landscape of islands, fjords and pointed mountains, populated by
polar bears, walruses and birds. The only difference between 16th and 21st
century meanings of Spitsbergen is manifested in the valuation of its potential
exploration. Where De Veer and Barentsz mainly emphasize Spitsbergen’s
(animal) resources, Dutch tourist industries stress the aesthetical and
adventurous values of this ‘Arctic fairy-tale’.
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