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Nederlandse en Belgische wetenschappelijke poolreizen van na 1875 
Een overzicht 

L HACQUEBORD& W.F.J. MORZER BRUYNS 

INLEIDING 

Nederlanders en Belgen zijn in de laatste decennia van de negentiende eeuw actief 
gaan meedoen aan de Internationale wetenschappelijke exploratie van het 
poolgebied. Met deze activiteiten werd een traditie die dateert uit de zestiende eeuw 
voortgezet. Immers vanaf omstreeks 1550 voeren Nederlandse schepen naarNoord 
Rusland om de kusten daar te verkennen en handel te drijven met de bewoners. In 
navolging van de Engelsen werd vanaf omstreeks 1580 door de Zuid-Nederlandse 
koopman Olivier Brunei gezocht naar een noordoostelijke doorvaart naar Azie. De 
route rond Kaap de Goede Hoop naar Azie was ongeveer een eeuw eerder gevonden 
door de Portugezen, maar Engelsen en Nederlanders hoopten benoorden een kortere 
weg te vinden, die hen bovendien uit de buurt zou houden van de vijandige 
Spanjaarden en Portugezen. Aanvankelijk lag het initiatief vooral in de Zuidelijke 
Nederlanden maar in de tweede helft van de zestiende eeuw verplaatste het zich 
geleidelijk naar de Noordelijke Nederlanden waar vooral Amsterdam een grote 
economische, culturele en intellectuele bloei doormaakte. Met het vertrek van Zuid-
Nederlandse ondememers en de predikant en geograaf Petrus Plancius naar het 
Noorden, verhuisde daarheen ook de wens van een noordelijke zeeweg naar Azie. 
Vanaf 1594 werd een aantal noordelijke expedities ondemomen, die dankzij de 
overwintering van Willem Barentsz op Nova Zembla en het daar door Gerrit de Veer 
bijgehouden dagboek grote bekendheid kregen. De doorvaart werd niet gevonden -
dat zou tot 1878 duren - maar Nederlanders bleven tot ca. 1800 onafgebroken actief 
in het poolgebied. Behalve voortzetting van de eerder genoemde handelsvaart was 
omstreeks 1610 de walvis- en robbenvangst op gang gekomen. 

EERSTE ONTWIKKELINGEN IN DE NEGENTIENDE EEUW 

Hoewel de Nederlandse belangstelling voor de Arctis sinds de zestiende eeuw - mede 
dankzij de vele uitgaven van het dagboek van Gerrit de Veer - nooit helemaal is 
weggeweest, is er in de negentiende eeuw wel een moment waarop die belangstelling 
een krachtige nieuwe impuls kreeg. Dat was in 1819 toen Hendrik Tollens een 
gedicht schreef dat vrijwel direct landelijke bekendheid kreeg. Dit gedicht was 
gebaseerd op het verhaal van de overwintering van Willem Barentsz op Nova 
Zembla en verscheen in verband met de toenmalige tweetaligheid van ons land ook 
in het Frans. Het gedicht werd zeer populair in het jonge koninkrijk. Omdat de 
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recente geschiedenis, de achttiende eeuw, Bataafse Republiek en Franse 
overheersing, weinig aanleiding gaf tot nationale trots, greep men graag terug naar 
de heldendaden uit de zestiende en zeventiende eeuw. Door de vele Britse, Noorse, 
Zweedse, Amerikaanse en Duitse poolexpedities die na de vrede van 1813, dankzij 
voldoende geld, tijd en manschappen werden georganiseerd werden de Nederlandse 
geografische namen meer en meer van de kaart van de Arctis door buitenlandse 
namen vervangen. Al vanaf 1823 werd daartegen in ons land geprotesteerd. In 1871 
was er een volgende gebeurtenis die de aandacht van Nederlanders op de Arctis 
vestigde. Dat jaar ontdekte de Noorse robbenjager Elling Carlsen op Nova Zembla 
de resten van het Behouden Huys van Willem Barentsz. Voor zover bekend was dat 
sinds 1597 de eerste maal dat die locatie na de overwintering werd bezocht. 

KOOLEMANS BEIJNEN EN DE PANDORA 

Het gedicht van Tollens, de niet aflatende stroom uitgaven van De Veers dagboek, 
de vervanging van Nederlandse geografische namen en de vondst van de resten van 
het Behouden Huys op Nova Zembla door een buitenlander waren een vruchtbare 
voedingsbodem voor plannen om Nederlanders zelf weer naar Arctische oorden te 
laten varen teneinde de wereld duidelijk te maken welke belangrijke rol de 
Nederlanders vroeger bij de verkenning van de Arctis hadden gespeeld. De eerste 
plannen werden begin 1875 gemaakt door het in 1873 opgerichte Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap. Op voorspraak van een bestuurslid van dat 
Genootschap, de oud-marineofficier M.H. Janssen kreeg de Jonge Nederlandse 
luitenant-ter-zee Laurens Rijnhart Koolemans Beijnen in 1875 en 1876 de 
gelegenheid deel te nemen aan de Britse poolexpedities met het stoomjacht Pandora. 
Beijnen kreeg daarvoor van de Koninklijke Marine toestemming en aldus vertrok hij 
voorzien van wetenschappelijke instrumenten van de Marine met de Pandora naar 
de Smith Sound, een baai ten noordwesten van Groenland. De tocht was geslaagd en 
Beijnen bracht na afloop schriftelijk verslag uit aan de Minister van Marine, waarmee 
door de Marine een begin was gemaakt aan een lange traditie van betrokkenheid bij 
Nederlands poolonderzoek. Aangemoedigd door het succes van Koolemans Beijnen 
vormden een aantal leden van het Aardrijkskundig Genootschap in 1877 een Comite 
voor de IJszeevaart met het doel een Nederlands poolschip te bouwen en uit te 
rusten. Behalve Janssen namen ook professor C.H.D. Buys Ballot, hoofddirecteur 
van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de etnograaf P. J. 
Veth, voorzitter van het Aardrijkskundig Genootschap, zitting in het Comite. 

DE OPKOMST VAN SYSTEMATISCHE WETENSCHAPPELIJKE 
WAARNEMINGEN 

Alvorens deze ontwikkeling verder te volgen moet lets werden gezegd over de 
opkomst van wetenschappelijke interesse in de poolgebieden, want naast 
aangewakkerde nationale gevoelens werd wetenschappelijke belangstelling de 
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belangrijke drijfveer voor de hemieuwde Nederlandse aanwezigheid in de Arctis. De 
Amerikaanse marineofficier Mathew Fontaine Maury was in 1842 benoemd tot 
hoofd van het "depot of charts and instruments" in Washington en bewerkte de daar 
bewaarde scheepsjoumalen. Oceanografische en meteorologische gegevens zoals 
over zeestromen, zeewater- en luchttemperatuur en windrichtingen werden per 
maand verwerkt in speciale gedrukte kaarten. Het gebruik van deze "pilot charts" 
leidde tot snellere en veiliger zeereizen. Om de kaarten te verbeteren verzamelden 
Amerikaanse marine- en koopvaardijschepen nieuwe gegevens. De eerste 
Nederlander die deze kaarten gebruikte was in 1851 de eerder genoemde 
marineofficier Janssen. Maury slaagde erin ook bij andere landen interesse op te 
wekken voor zijn project en dit leidde in 1853 tot de eerste Internationale 
Meteorologische Conferentie in Brussel, waaraan door de belangrijkste zeevarende 
landen - ook Nederland - werd deelgenomen. Er werden afspraken gemaakt over 
samenwerking en in 1854 werd in Nederland het KNMI opgericht met Buys Ballot 
als hoofddirecteur en Janssen als directeur van de afdeling zeevaart. Buys Ballot 
heeft zich vanaf het begin ingezet voor Internationale samenwerking. Hij streefde er 
vooral naar om methode en niveau van waamemingen te standaardiseren zodat 
gegevens waar ook ter wereld verzameld vergelijkbaar zouden zijn. Zijn inspanning 
leidde tot de oprichting van de Internationale Meteorologische Organisatie. In de 
jaren 1872-1876 maakte het Britse marinevaartuig Challenger een wereldreis waarbij 
ook de poolstreken werden bezocht om meteorologische, oceanografische en 
aardmagnetische gegevens te verzamelen. Deze reis betekende de aanzet tot meer, 
ook door andere landen georganiseerde expedities. Het verzamelen van 
wetenschappelijke gegevens - vooral uit de grotendeels nog niet onderzochte 
poolstreken - nam daarbij vaak een belangrijke plaats in. 

DE POOLSCHOENER WILLEM BARENTS 

Buys Ballot wilde het structureel verzamelen van wetenschappelijke gegevens ook 
in Nederland introduceren en zocht daarbij aansluiting bij de vooral op gekrenkte 
nationale trots stoelende plannen voor een Nederlandse poolexpeditie. Hij hoopte dat 
wetenschappelijk onderzoek een belangrijk element van zo'n expeditie zou kunnen 
worden. Het Comite voor de IJszeevaart zamelde landelijk geld in dat uiteindelijk 
voldoende bleek om een houten schoener te bouwen die Willem Barents werd 
genoemd. Een stoomschip zat er niet in, ondanks het feit dat zo'n schip in 
ijsgebieden veel meer manoeuvreermogelijkheden heeft. Andere landen gebruikten 
om die reden allang geen zeilschepen meer voor poolexpedities. Maar men kon niet 
terug en mede dankzij materiele en personele ondersteuning van de Koninklijke 
Marine was men in staat om de Willem Barents tussen 1878 en 1884 zeven 
zomerexpedities te laten maken naar de Barents- en Noordelijke IJszee en 
omringende eilanden. Daar is door marineofficieren een door het KNMI opgesteld 
waamemingsprogramma uitgevoerd op het terrein van maritieme meteorologie, 
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fysische oceanografie en aardmagnetisme. Er is ook zoologisch onderzoek verricht, 
waartoe er elke expeditie een zooloog meeging waarvan C.Ph. Sluiter en Max Weber 
de bekendste waren. De natuurwetenschappelijke gegevens van de expedities zijn 
door het Aardrijkskundig Genootschap en KNMI uitgegeven. De zoSlogische 
gegevens werden door een commissie onder voorzitterschap van Pieter Harting in de 
Bijdragen tot de Dierkunde gepubliceerd. Meegebracht materiaal is terechtgekomen 
in openbare wetenschappelijke verzamelingen in Amsterdam en Leiden. 

HET EERSTE INTERNATIONALE POOLJAAR 

In 1879 werd tijdens de eerste Internationale poolconferentie in Hamburg 
afgesproken om een intemationaal pooljaar te organiseren. De deelnemende landen 
zouden een keten van waarnemingsstations rondom de Noord- en de Zuidpool 
vestigen, waar gedurende de winter van 1882-1883 waamemingen zouden worden 
verricht op het gebied van meteorologie, fysische oceanografie en aardmagnetisme. 
Door de inspanning van Buys Ballot behoorde ook Nederland tot die landen, al is de 
deelname mede door de onwil van de Nederlandse regering om subsidie te verlenen 
tot het laatste toe onzeker gebleven. Buys Ballot was gedwongen om een publieke 
inzamelingsactie te houden die behalve van particulieren ook van verschillende 
fondsen geld of steun in natura opieverde. Daarbij waren naast de Marine, het KNMI 
en Aardrijkskundig Genootschap een aantal organisaties die ook bij de ondersteuning 
van latere poolexpedities betrokken zouden zijn. Het waren de Koninklijke 
Academie van Wetenschappen, de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, 
het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, het Bataafsch 
Genootschap van Proefondervindelijke Wijsbegeerte, het Koninklijke Instituut van 
Ingenieurs en de Nederlandsche Dierkundige Vereeniging. Buys Ballot had gehoopt 
de Willem Barents voor zijn expeditie te kunnen inzetten, maar het bestuur besliste 
anders, Daarom werd in Noorwegen het stoomschip Vama gecharterd om de 
Nederlandse Poolexpeditie naar Port Dickson aan de Russische Jenissei rivier te 
brengen. Door zware ijsgang in de Kara Zee kwam deze echter nooit ter plekke. Het 
station werd op het ijs gebouwd waar de hele winter waamemingen zijn gedaan. 

MET DE BELGICA NAAR ANTARCTICA 

Na de Willem Barents en de Nederlandse Poolexpeditie is verschillende malen, 
zonder succes, geprobeerd om Nederlandse onderzoekers te laten deelnemen aan 
buitenlandse poolexpedities. Daarom is de eerstvolgende wetenschappelijke 
poolexpeditie die hier wordt besproken die van de Belgica naar Antarctica in de jaren 
1897-1899. Het was de eerste maal dat op dat continent met succes werd overwinterd 
en het genereerde daardoor een groot aantal expedities van andere Europese landen 
naar Antarctica. Het Belgische succes was vooral te danken aan de gedrevenheid van 
de marineofficier Adrien de Gerlache de Gomery. Het feit dat Belgie nog geen eigen 
poolexpedities had georganiseerd sprak zowel het Belgisch Aardrijkskundig 
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Genootschap als het Belgisch publiek aan, al waren de problemen bij de financiering 
niet anders dan in Nederland het geval was geweest. Er gingen niet minder dan vijf 
wetenschappelijk onderzoekers mee en behalve dezelfde disciplines als bij de 
Nederlanders stond ook antropologisch onderzoek in Zuid-Amerika op het 
programma. Na de Antarctica-expeditie heeft de Belgica in de jaren 1905-1909 onder 
de Gerlache de Gomery nog drie oceanografische onderzoeksreizen naar de Arctis 
gemaakt voor de Hertog van Orleans. Tenslotte moet hier kort melding worden 
gemaakt van de reis van het Nederlandse marineschip Hr.Ms. Friesland naar 
Spitsbergen in 1906 om op Amsterdam eiland in opdracht van koningin Wiihelmina 
de graven van Nederlandse walvisvaarders uit de zeventiende en achttiende eeuw te 
herstellen. Strikt genomen was dit geen wetenschappelijke expeditie en helaas was 
de wijze waarop men de graven herstelde zodanig dat later archeologisch onderzoek 
zinloos bleek. 

HETINTERBELLUM 

Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog hebben vooral ten aanzien van de 
Spitsbergen archipel een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats gevonden. Als 
gevolg van de politieke veranderingen in Rusland werd de nooit opgeloste 
problematiek rond de soevereiniteit van Spitsbergen actueel. Die werd door een 
aantal landen waaronder Noorwegen, Rusland en Nederland betwist. Uiteindelijk 
werd in 1920 het Spitsbergen-verdrag getekend dat de eilanden onder Noors toezicht 
plaatste, terwijl elk ondertekenend land het recht kreeg te exploreren en exploiteren. 
Dit verdrag leidde tot de oprichting in 1921 van de Nederlandsche Spitsbergen 
Compagnie (NESPICO) die in Barentsburg een kolenmijn exploiteerde. Hoewel die 
maatschappij geen wetenschappelijke doelstelling had, konden dankzij de Nespico 
in de loop van de jaren enkele Nederlanders op Spitsbergen vogelonderzoek doen 
zoals in 1921 de omitholoog G.J. van Oordt. Terug in Nederland kreeg van Oordt de 
leiding van een groepje Nederlandse omithologen die de vogeltrek bestudeerden. Tot 
dit groepje behoorden ook Niko Tinbergen en Jan P. Strijbos die grote invloed 
zouden krijgen op het Nederlandse biologisch onderzoek in de Arctis. 

Tien jaar later - in 1932-1933 - nam Nederland met twee bases deel aan het 
Tweede Internationale Pooljaar, nu Intemationaal Geofysisch jaar genoemd. Een 
basis was in Angmagssalik op Groenland waar het KNMI aardmagnetisch onderzoek 
verrichtte. De omitholoog/etholoog Niko Tinbergen was aan deze expeditie 
toegevoegd en publiceerde gezaghebbende artikelen over het gedrag van allerlei 
dieren waaronder sneeuwgorzen, grauwe franjepoten en tapuiten. In feite legde hij 
er de basis van zijn studie van de ethologie waarvoor hij in 1973 de Nobelprijs 
ontving. Daamaast schreef hij het zeer bekend geworden boek over eskimo's: 
Eskimoland. De tweede, niet-officiele basis, was nabij Reykjavik op IJsland waar een 
aerologisch station van het KNMI werd gevestigd. Hier werd voor het eerst bij 
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Nederlands poolonderzoek gebruik gemaakt van vliegtuigen, die door de Koninklijke 
Marine beschikbaar waren gesteld. 

In de daarop volgende jaren tot de Tweede Wereldoorlog zijn een aantal 
Nederlandse onderzoekers in het noordelijk poolgebied actief geweest. Namens het 
inmiddels koninklijk geworden Aardrijkskundig Genootschap voer J. Sibinga Mulder 
met Hr. Ms. Nautilus naar Jan Mayen om aldaar een gedenksteen van de Nederlandse 
overwintering (1633-1634) te plaatsen en publiceerde daarvan een uitvoerig verslag. 
In 1939 ging vogelbeschermer en publicist Strijbos naar Spitsbergen. Geheel in de 
traditie van Van Oordt inventariseerde en beschreef bij de vogels rondom Ny 
Alesund aan de Kongsfjord. Dankzij de door Strijbos gegenereerde publiciteit over 
deze reis werd bij veel naoorlogse biologen de belangstelling voor de Arctis 
opgewekt. 

HERVATTING VAN HET ONDERZOEK NA DE TWEEDE 
WERELDOORLOG 

Antarctica 

Na de Tweede Wereldoorlog ging Nederland weer ter walvisvaart, al was het nu naar 
Antarctica in plaats van naar Arctica. Vogeldeskundige Jan Strijbos maakte de eerste 
reis mee. Hij ontmoette aan boord de walvisbiologen E.J. Slijper en K.H. Vervoort. 
De twee opeenvolgende fabrieksschepen, Willem Barentsz I en II genaamd, voeren 
tussen 1946 en 1965 uit met een "inspecteur" aan boord, een bioloog die namens het 
International Whaling Commission toezicht hield op de jacht. ZiJ hadden tijdens de 
reis ruimschoots de gelegenheid om walvis- en vogelonderzoek te doen - evenals 
later S. van der Spoel die planktononderzoek deed - waardoor deze reizen tot 
belangrijke bijdragen aan de kennis op deze gebieden leidden. 

In 1957, tijdens het derde Internationale Geofysisch Jaar, besloot een aantal 
landen onderzoek te doen op Antarctica. Nederland deed op advies van de 
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen niet mee, maar Belgie wel. 
Samen met elf andere landen deed Belgie dat jaar Antarctisch onderzoek. De Belgen 
bouwden op de rand van het continent de Koning Boudewijn Basis waar in 1957, 
1958 en 1959 werd overwinterd. De twaalf aan het Intemationaal Geofysisch Jaar 
deelnemende landen stelden het Antarctica Verdrag op dat ze op 1 december 1959 
ondertekenden. 

Nederland behoorde niet tot de ondertekenaars. Dat veranderde in 1963 toen 
Nederland op verzoek van Belgie deel ging nemen aan de Antarctica-expeditie 1963-
1964. De pas opgerichte Nederlandse Commissie voor het Antarctisch Onderzoek 
(NCAO) organiseerde, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, toen ZWO genaamd, betaalde en het KNMI leverde samen met de 
Koninklijke Marine de personele bezetting van de expeditie. Na deze redelijk 
geslaagde eerste expeditie volgden er nog twee gezamenlijke expedities. Omdat de 
resultaten van de gezamenlijke expedities tegenvielen, het aantal publicaties gering 
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was en er in Nederland geen institutionele inbedding was ontstaan, besloot de 
Nederlandse Commissie voor het Antarctica Onderzoek de expedities alleen voort 
te zetten als er een meerjarenplan zou worden gemaakt. Toen dat niet lukte en de 
Belgen bovendien aanvankelijk geen geld leken te krijgen, besloot de Commissie 
geen aanvraag in te dienen. Later veranderde de Commissie van mening maar toen 
was het te laat. Er zijn daarna door de Commissie nog enkele pogingen ondemomen 
om de Nederlandse deelname aan Antarctisch onderzoek voort te zetten. Geen van 
die pogingen lukte. Na veel politieke druk kwam er pas in 1984 een nieuvv 
programma voor Antarctisch onderzoek. Dit programma ontwikkelde zich in dejaren 
daama tot het huidige voortschrijdende meerjarenprogramma voor Antarctisch 
onderzoek. In 1990 werd Nederland op basis van dit programma consultatief lid van 
het Antarctisch Verdrag en sinds die tijd nemen Nederlandse onderzoekers deel aan 
allerlei intemationale wetenschappelijke programma's. 

Arctica 

Tinbergens observaties stimuleerden na de oorlog antropologen zoals Gerti Nooter 
van het Leidse Rijksmuseum voor Volkenkunde om in Groenland antropologisch 
onderzoek te doen. Hij maakte tussen 1965 en 1987 verschillende reizen naar 
Groenland om de cultuurveranderingen in de jagersgemeenschappen te bestuderen. 
Zeer recent is dit onderzoek voortgezet door Cunera Buys van hetzelfde museum in 
Leiden. Vanaf dejaren vijftig waren antropologen van verschillende Nederlandse 
universiteiten actief in Arctisch Canada. Allerlei facetten van de Inuitcultuur zoals 
wetgeving, religie, mythologie en identiteit- en bewustwordingsprocessen werden 
daarbij onderzocht. Vooral sociale wetenschappers van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen speelden een belangrijke rol in dit onderzoek. 

In het begin van dejaren zestig deed een kleine groep Groningers antropologisch 
en taalkundig onderzoek in Lapland in Noord-Scandinavie. Aanvankelijk stond ook 
bij dit onderzoek continuTteit en discontinuTteit bij noordelijke talen en culturen 
centraal. Later concentreerde het onderzoek zich meer op het zoeken naar eigen 
identiteit van inheemse volkeren. 

De politieke veranderingen in Rusland maakten antropologisch en 
etnolinguistisch onderzoek in Siberie mogelijk. Recentelijk maakte een aantal 
Nederlandse onderzoekers daar dankbaar gebruik van. Het Arctisch biologisch 
onderzoek maakte in de jaren zestig door de komst van een nieuwe generatie 
biologen een grote ontwikkeling door. Aanvankelijk was het vooral inventariserend 
maar spoedig werd het ook analyserend en verklarend. In 1968-1969 overwinterden 
vier biologen op Edgeoya, in het oosten van Spitsbergen om daar onderzoek aan 
ijsberen te doen ter voorbereiding van intemationale beschermingsmaatregelen voor 
deze toen emstig bedreigde diersoort. De vier biologen brachten, net als de 
Nederlandse ijszeevaartbeweging bijna honderd jaar eerder, geld bijeen door vooral 
bedrijven en particuliere fondsen met subsidieverzoeken te benaderen. Het lukte 



168 L. HACQUEBORD & W.F.J. MORZER BRUYNS 

maar gedeeltelijk: temg in Nederland moesten ze nog jaren lezingen geven om hun 
schulden af te lossen. Pas in 1977 kreeg de overwinteringexpeditie een vervolg. Piet 
Oosterveld slaagde erin een Rendierexpeditie te organiseren om een natuurlijk, niet 
door mensen verstoord begrazingssysteem te bestuderen. Er deden aan dit multi-
disciplinair opgezette onderzoeksprogramma twintig onderzoekers van zes 
verschillende instituten mee. Het onderzoek is in dejaren 1983 tot 1988 voortgezet. 

In de zomers van 1977, 1978, 1980 en 1981 werd vanuit de vakgroep 
gedragsbiologie van de Rijksuniversiteit Groningen op Spitsbergen onderzoek 
gedaan naarde consequenties van het gedrag van brandganzen. Dit onderzoek vond 
plaats onder leiding van Rudi Drent en werd uitgevoerd in combinatie met onderzoek 
in de wintergebieden in Nederland en Schotland. Het was een voortzetting en 
verdieping van het ethologisch onderzoek dat Tinbergen in Oost-Groenland begon. 
Recentelijk is het onderzoek uitgebreid naar steltlopers, zwanen en andere 
trekvogelsoorten in de Canadese en Siberische Arctis. 

In 1969 werd in Groningen het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit 
opgericht waarmee de aanzet werd gegeven tot multidisciplinair onderzoek in de 
poolstreken. Zo werden in dejaren 1979-1981 archeologische opgravingen verricht 
op twee eilandjes in het noorden van de Spitsbergenarchipel: Amsterdam eiland en 
Zeeuwse Uitkijk. Op deze plaatsen werden de resten van de zeventiende-eeuwse 
Nederlandse walvisvaart archeologisch onderzocht. In aanvulling op historisch-
archeologische probleemstellingen werden ecologische vragen bestudeerd. Voor het 
beantwoorden van die vragen werd voor het eerst op grote schaal palynologisch 
onderzoek in de Arctis uitgevoerd. Het veldonderzoek werd gecombineerd met 
archiefonderzoek in Nederland. Samen met instituten van andere universiteiten en 
musea in Nederland en Noorwegen werd zo een multidisciplinair onderzoeksproject 
uitgevoerd. In totaal namen 26 onderzoekers uit niet minder dan zes verschillende 
disciplines aan dit onderzoeksprogramma deel. De expedities kregen logistieke 
ondersteuning van het expeditievaartuig Plancius, waarmee in de jaren daama 
toeristische reizen naar het noorden werden georganiseerd. 

Het voor het poolonderzoek zo kenmerkende meteorologisch onderzoek werd 
voortgezet en uitgebreid met glaciologisch en klimatologisch onderzoek, waarbij 
naast de massabalans van landijsmassa's en sedimenttransport ook paleomilieus en 
glaciate landschapsvormen onderwerp van studie waren. Dit leidde ertoe dat in 1984 
de afdeling Fysische Geografie van de Universiteit van Amsterdam een expeditie 
naar Spitsbergen organiseerde. In 1990, 1991 en 1992 kreeg dit onderzoek een 
vervolg op Groenland, waar de afdeling samen met het Instituut voor Marien en 
Atmosferisch Onderzoek van de Rijksuniversiteit Utrecht de relatie tussen ijs en 
klimaat onderzocht. 

RECENTE ONTWIKKELINGEN 

Bovenstaande opsomming kan worden voortgezet, want vooral de laatste jaren is 
veel in het poolgebied gebeurd, zoals de reis van de nieuwe Belgische 
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oceanografisch onderzoeksvaartuig Belgica van 1985-1986 naar Antarctica, de 
Nederlandse Antarctica Expeditie in 1990-1991 en het tot stand komen van het 
Nederlands Antarctisch Onderzoeksprogramma (NAAP 2000). Bovendien is het 
poolgebied de laatste decennia een belangrijke rol gaan spelen in het 
milieuonderzoek. Zowel in noord- als in zuidpoolgebied wordt veel intemationaal 
milieuonderzoek uitgevoerd waarbij het niet alleen om impact- maar ook om 
fundamenteel onderzoek gaat. 

Door beeindiging van de Koude Oorlog is het door veel wetenschappers 
langgehoopt onderzoek achter het voormalige ijzeren gordijn mogelijk geworden. 
Het Arctisch onderzoek in het algemeen en het Arctisch oceanografisch, biologisch, 
antropologisch en historisch-archeologisch onderzoek in het bijzonder kreeg hierdoor 
een enorme impuls. Er ontstonden grote mogelijkheden voor Nederlands 
vogeltrekonderzoek en vegetatieonderzoek. Zo werd door onderzoekers van het 
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek en de Rijksuniversiteit Groningen een aantal 
jaren achtereen in Taimir in het noorden van Siberie onderzoek gedaan waarbij zelfs 
een Nederlands station werd opgericht. De Rijksuniversiteit Groningen en de 
Universiteit van Amsterdam konden in samenwerking met Russische 
wetenschappelijke instellingen in 1992, 1993 en 1995 historisch-archeologische 
expedities ondememen naar het Behouden Huys op Nova Zembla en in Archangel 
is archiefonderzoek gestart naar historische handelsbetrekkingen tussen Nederland 
en Rusland. 

CONCLUSIE 

De auteurs zijn van mening dat de tijd rijp is voor een handboek over de geschiedenis 
van Nederlandse en Belgische wetenschappelijke poolreizen van na 1875, het jaar 
waarin Koolemans Beijnen voor het eerst met de Pandora naar Smith Sound voer. De 
Nederlandse en Belgische bijdragen aan de kennis van deze gebieden rechtvaardigen 
zo'n handboek ruimschoots. De historische publicaties op dit terrein zijn 
ge'i'nventariseerd en er kon worden vastgesteld dat er geen overzichtswerk bestaat. 
De kwaliteit van de tot nu toe verschenen losse publicaties varieert tussen 
nostalgische herinneringen van oud-opvarenden en gedegen historisch onderzoek. 
Zo is over de tochten van de poolschoener Willem Barents en over de Belgica 
diepgaand gepubliceerd. evenals over de walvisvaart door Nederlanders in de 
twintigste eeuw. Aan overige twintigste-eeuwse activiteiten is door historici 
nauwelijks aandacht besteed. In het handboek zullen behalve de genoemde 
Nederlandse en Belgische expedities ook buitenlandse poolexpedities aan de orde 
komen waaraan Nederlanders of Belgen hebben deelgenomen. Tevens zal het 
overheidsbeleid in Nederland en Belgie en het Internationale kader waarbinnen de 
poolreizen plaatsvonden worden besproken. Ook zal naar de resultaten van de reizen 
en expedities worden gekeken en aangegeven worden waarom men tot bepaald 
onderzoek besloot en welk wetenschappelijk resultaat werd behaald. Tenslotte zullen 
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verbanden worden aangetoond tussen opeenvolgende generaties onderzoekers, 
wetenschappelijke instituten en disciplines. 
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