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DE OVERWINTERING OP NOVA.ZEMtsI.A.

I.

. In de 1 6o eeuw \\raren veel bewoners van ons land
cloor de beroerten in den oorlog naar Noord-NeCer-
t'*:"il:lj:; 

daar ook de koopman de Moucheron
en de geleerde Plancius.

De eerste, uit Wallonië afkomstig, woonde te Mid-
c:elburg in Zeeland, bezat er vele schepen en dreef
handel op de verre landen.

Plancius werd geboren te Dranoutre bij leper, en
vr:stigde zich te Amsterdani. Hij teekende beroemde
kaarten en maakte nuttige sterrekundige en aarcirijl.s-
kundige berekeningen voor de zeevaarders.

De Nederlanders begonnen in 1594, naar Indië te
varen. De Zeerveg daarheen was langs het Zuiden.

De Moucheron raadde aan een nieuwen weg te zoe-
ken langs het Noorden.... Plancius eaf daarvoor aan-
o:ijzingen... Zoo zou men de vreeselijke stormen aan
'Je kaap de Coede Hcop kutrtlen ontgaan, en ook de
zeeroovers van Spanje, met welk land men in oorlog
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was. En men meende, dat de nieuwe weg korter moegt

zrjn.
Men wilde dus een weg zoeken door cle Nc',ordelijlie

lJszee... en deze kende men nog niet... Er wer.d tot
een ontdekkingstocht besloten.

En het is wel eens nuttig en leerrijk daarvan meer
lc hooren ; dan begrijpen we, wat het voorgeslacht
heeft aangedurfd... en gelederr, .1"Ë, men het verkeer
cn den handetr kon uitbreiden en uit den vreemde haal-

cle, wat in 't eigen land ontbrak.
Twee malen vertrokken d'e schepen en keerclen ze

terug zonder goede uitslagen.
In 1596 zond het stadsbestuur van Amsterdam twee

schepen uit voor hetzeJfde d,oel.

Ôp het eene voer als schipper Jacob van Heems-
kerck, en als stuurman Willem Barents, het andere
slond onder bevel van Jan Cornelis Rijp.

De vaartuigen vertrokken begin Mei van de reede
van Tessel... Een dichte rirenigt_e stond op het strand
en jui,chte de koene'mannen toe.

Maar de storm dreef de twee schepen terug... Dit
cintnam aan de zeelied'en toch den moed niet. En op
lB Mei werci de reis opnieuw aangevat...

't Waren kleine vaartuigen, wâarop de dafperen
cie groote en gevaarlijke onderneming waagden.

Twintig dagen voer men zn:nder buitengen'one ont-
r'loetingen.

Den 5n Juni riep een der mannen van Heem$kercLc
tchip tot zijn rnakkers beneden :

*4-

Kon-r toch eens zien ! Honderden wi'tte zwanen

zwemmen gi.nds rond I .

AIIen sneiden naar boven.
* Witte zwanen ! spotte er een. Wat heeft onze

maat in zijn oogen ! Dat is ijs...
En ja, 't wlas ijs, cLat inen daar in dc verte bespeurde.

Ieder was verwonderd nu reeds ijs te ontmoeten. De
vroegere zeevaarders ihadden va:r een opene zee ge-

sprohen...
Het had de schepelingen ook verbaasd dat het in

rleze g,treken nu geen nacht meer werd. Het was al
rlf uur'in den avond, toen men door het ijs zeilde,
en toch'scheen de zon nog boven den horizbn,

Eenige dagen sukkelden de schepen tusschen en

langs schotsen. Men bemerkte een eiland. En de
:rieuwsgieri.gsten wilden daar wel eens aan wal. Ze voe-
1en,er in een bootje heen..-.. Aan dê kust vonden ze
.reel meeuweneieren. "Ze beklornmen. ôpk een steilen
sneeuwberg... Het afdalen was gemakkélijker... a! te
gemakkelijk zclfs, want ze, gleden snel naar beneden.

lMillem Barents die op de schuit gebleven was, zag
C,at err.riep verschrilxT.: <<Ze zullen de armen en beenen
en nog den nek breken..., want zeker komen ze daar
beneden op die rotsen terecht...>

Maar zij krvamen door Gods hulpe, nog onbrescha-
digd naar beneden, schreef Gerri,t de Veer, die den
tocht meemaakte en er een reisverhaal over uitgaf.

Den volgenden rnorgen zaq rr)en op het eiland. een
witten beer, die nieuwsgierig naar de schepen heek..
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** Dien knaap moeten we vangen, zei een der
irratrozen. Dan nemen we zijn huid mee naar Amster-
ciam en ook kunnen we zijn vleesch eens proeven.

Dit voorstel vond bijval. En weer roeiden err mannen

in de boot naar den wal. Ze rneenden den beer, die
r:iet weg liep, een etrik om den hals te werpen"

Maar de witte had geen lust om zic.h te laten pak-
ken. Hij stelde zich op zijn achterpooten en huilde
vreeselijh. Nierxr,and durfde hem te naderen. Men keer-
de naar boord terug om roerqn en bijlen. De beer
bleef uigjagcld it!!tr ffi Lreeg kogels in zijn lijf,

-ô-

tnaar dat scheen trem niet te deren,.. Woedentler
iverd hij erdoor, tcrt hij terr laatste toch uitgeptrt ileer.
zonk. Doch nog was het gevaarlijk hern te nacler<'n,

rvant hij sloeg hevig met zijn klauwen. Eindelijk l*on
cen der man,nen hem met een biji op de,n kop sl,aan.

I',lu was het met den geduchten baas gedaan. De ma-
lrozen brachten hein aan boord bij Heemskerck en vil^
clen hem. Ze kookten van zijn vleesch, maar dat hapjc
j:eviel niemand.

I)e Nederlanders noemden deze plaats het Ber,en-
I iland.

Den l3n Juni zeilde men van daar... Den l4n tegen
den awond riep een der gezellen dat hij een schip zag.
Algemeene nieuwsgierigheid ! Wie konden hier ver*
zeild raken )

Men stuurde nader en toen vond men, dat het zoo-
genaamde sphip een vreeselijken stank verspreidde..,

Het bleek een doode walvisch te zijn, waarop .wel

!ronderden meeuwen zaten...
De schepelingen maakt,en zich nu gauw weg,.. niet:

uit vrees voor den waivisch zelf, maar om he1 geurtje,
dat hij van zich gaf . ..

Eentonig werd de tocht : men zag nu ijs. dan een
e,iland, ontmoett,e meeuwen en anrderê vogels, ook
rrel eens een beer.,, Rijp en Heernskerck verschiJder.r
i'an meening over den te volgen weg en ze besloten
dat ieder zijn eigen koers zou nemen. Zoo voeren de
schepen van elikaar af.. .

Wij vergezell,en dat van Heemskerck en Willerr,r
Barents,.,

-7-



il.

In Augustus geraaikte het vaa,rtuig van schipper
Heemskerck meer en meer in het ijs. 't Was dicht bij
een eiland, en de scheepslieden deden alle moeite om
van daar \ reg te komen. Dagen achtereen worstelden
ze. Soms meende rnrên êï in te gelukken, maar dan

dreven nieuwe schotsen aan, die over de andere krui-
elen en het ranke vaartuig deden trillen tot in zijn
voegen.

En aan het einde der maand zat het schip zoo be.
kneld, dat'het onrustwekkend bergon te kraken. 't 'Was

voorzichtig het een en ander aan wal te bre.ngen, rvant
het gansche vaartuig zou door de werking'en druhking
',.an het ijs wel e,ens tot splinters geslagen wsrden.

Eenige mannen gingen het eiland verkennen. Het
$,as een hoek van het geheel onb,ewoonde.Nova-Zem-
tla. Men vond er vrij veel hout, zelfs e,enige boomeu,
rnet wortels en al 

- 
die hier aangedreven moesten zijn

van he,el ver,. want op dit sneeuw- en ijsveld groeide
n retg,

Nog hoopte men dat het ijs zou losraken, maar,het
p;ebeurde niet.

De schipper ging op een dier verkenningen mee.
Men zag in zee hooge ijsbergen drijven. En ze sloten
d,e Nederlanders-nog nauwer op, hier in dit toch zo,r
onherbergzaam oord.

- 
Mannen, zei cle schipper ten la,atste, ik vrees

c.lat wij den ga,nschen winter op dit eiland zullen moe-

-8-

ten blij.,,en. lk zie ge,en andere uitiromst: God verleent

cns hout, om een huis op te richten en wij bevelen ons

lerder aan Hem aan. Laat ons niet talinen met het

houwen van een vaste woning I

Deze woorden maalcten diepen indruk. Ieder da'cht

aan het vaderland, aan de geliefden aldaar. Sommigen

hadden er vrouw en kinderen achter gelaten. De meee'
ten echter waren ongetrouwci. Maat d,an hadden ze

in $olland toch ouders, broeders, zusters, vrienden...
Ze vatten echter allen mced en op I 5 Septernber

begonnen ze hout te halen voor de hut,
Plots kwamen daar twee beren aangestapt. Die ke-

ken nieuwsgierig naar deze vreemdelingen. Op hun
qemak eingen ze naar het schip. Maar de zeelieden
r./aren niel op zulk bezoek gesteld en maa.kten zich
kiaar om de n'itte ,lrnapen ze'er onvriencleliik te ont-
iangen. Juist stond eï een ,kr.rip vleesch op -het ijs om
v'at te ververschen. Een der beren stak er zijn kop in,
ten einde. een hapje te nemen.

Maar dat bekwam hem slecht, want hij kreeg een
schot in 't hoofd en viel dood neder. Ziin makker
was daarover verbaasd, keek strak naar zijn maat en
hero,ok hem. 't'Was of hij hem vroeg waarom hij daar
zoo stil bleef liggen. Toen ging hij heen. Hij kwam
echter terug, naderde het schip en ging op zijn achter-
ste pooten staan, om de scheepslieden aan te vallen.
'FIij kreeg een schot in dea buii.^ en liep onder een vree-
selijk gehuil weg. .. Zijn nieuwsgierigheid was heele"
maal bevredigd.
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I)e matrozen sneden to,en den dooden beer open,
l:aalcien de ingewanden uit zijn lijf en stelden her
beest op zijn vier pooten, om het zoo te laten bevrie-
zen, Ze wilden deq b.er later in die gestalte mee naar
Holland nemen.., Ze bewaarden het vet. Dat kon te
Iras komen.

Intusschen bracht men op een slede, die men ge.
:naai<t had, vlijtig het hout naar de plaats waar het
huis gebouwd moest worden. Het was half Septenr-
I:er, maar r.eeds vroos het twee vingers dik. Door dat
guur weer werd de scheepstimmerman ziek. E,enige
dagen later stierf hij. Het was onmogelijk om in den
harden gr,ond een graf te clelven. Men begro,ef het
Iijk in een bergkloof ... Dat was een zeer treurige
piechtigheid... En men vroeg zich af, of nog wel een
van de bemanning het vaderland zou terugzien.

Den 2 I n September ving men, met den bouw zelf
aan. O, wat was het koud ! Het vroos zoo hevig. Wie
cen nagel in den mond nam, zooals men bij het timme_
ren gewoon is, en er hem weer uitnarn, ondervond,
ciat het vel der lippen er aan bleef hangen en het bloecl
r,it de wonde '.rloeide... Gedurig moest men de armen
over de borst slaan, om de handen te ve,rwaïmen en
\ oort te kunnen werken. I)e groote nood dreef tot
spoed. Het in 't ijs beklemde schip zou lrei niet lang
n:eer uithouden. Het was beter het af te breken, om
l:et hout nog te benuttige:r voor de woning. Anders
werd het wrak toch tot splinters geperst door het iis.

In den nacht na den 30n sneeuwde het veel. En den,_ t0 _

clag daarna bleven de vlokken al maer door vallen'
f)e , neeriw lag in dien korten tijd zoo hoog, dat het
cnm:gelijk was nog hout bij het strancl te halen'..

De scheepslieden maakten een groot vuur, om de

aarde te ontdooien en die tusschen de baken te stou-
wen. l)an 'ouden de muren no,g dichter zijn.

h4aar dat 'vvas vergpefsch,: moeite, want, ondanks
het geweldig vuur, bleef de grond hard als steen. En
n.reer hout verstoken, durfden de mannen niei, want ze

z,r-"uden het nooCiig hebtren o,rn zich te verwarmen.
Op twee October was het dak op de woning en,

rtaar vaderlandsche gewoonte, wilde men er den <<mei-

l,,oom> opsteken. Doch in dirt oord zag men geen
gïoen,.. en dus maakte men den meiboom van sneeuw.
fulet hout van het schip dekte men het dak toe en be-
timrnerde rnen verder de muren,

Nog woonde men 6'p het vaartuig... Den achtsten
rvas het zuik een verschrikkel,ijk weer, dat niernand
lluiten kon komen. Een geweldi,ge storm joeg sneeuw
r n ijskegels door de lucht. Wie zijn hoofd boven stak,
hijgde naar adem... Scmber zaten de munn.r, in hun
l.-ajuit, en ze hoorden de ijsbergen met vervaarlijk
gedruisch tegen elkaar stooten en allen hadden het
gevoel, of er nu geen uitkomst meer kon zijn...

Den l0n beterde echter het weer. Een der mannen
ging aan wal. Plots ontmoette hij een beer. De matro<-rs
lrad, eeen geweer of ander wapen en liep vlug te,rug
riaar boord. N4aar de beer rjlde hem na... Daar zag
I-et beest den dooden makker, die nog altijd op zijn
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ïiéi iiooten stond en nu zeker al heel stijf bevrozen
was. Verbaasd bleef de levende beer staan.'. De ma-

t.:oos kreeg daardoor een goeden voorsprong, kwam
behouden aan het schip en riep hijgend : <rEen beer,
ee.n beer t> Het dier maakte echter rechtsomkeer.',

Den l2n wi'lden eenige mannen reeds in het huis
elapen. Maar dat beviel hun slecht. I-{et was er koud.."
en ze konden nog geen vuur maken, want de schoor-
$teen ontbrak. Men voltooide de woning en bracht met.

s!eden alies uit het schip naar het nieuwe verblijf.
Dat was een heel werk, want soms stak er zulk een

I'evige storm op, dat men allen, arbeid voor een tijd
nroest staken, Ën, ook vertoonden er zich nu en dan
beren, die men moest veriagen.

'Eens waren er maar twee mannen, en een jongerr.

aan boord, toen een beer met alle geweld Uil he; wilde'
komen. De mannen sprongen verschrikt in het ruirn
en de knaap klom in de mast. Llit het huis had men
het gezilen en eenige makkers snelden ter hulp. De.
beer ging nu brutaal op hen toe, maar kreeg een kogel
in 't lijf en liep weg..

Erger nog was het, toen men het laatste vrachtje
ui't het vaartuig haalde. Plots zag de schipper drie be-
ren achter he1 schip naar zijn volk loopen Gelukkig
lagen er juist twee pieken op de slede. De schipper
nam de een en Gerrit de Veer de andere, De overige
r':annen snelden van het ijs naar het schirp, om zich
d.aar te verweren. Een van hen viel in e.en scheur tus-
schen het ijs... FIij scheen geheel ve,rloren. Maar de .
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beren haddcn hem zeker niei 'bemerkt, want ze lieten
!:em gerust en zetten zijn gezellen na. Ze wilden aan

boord klauteren. Om te kunnen schieten mcesten de

ilratrozen eiirst vuur hebben, anders konclen de lont-
gewei:en niet afgaan. Iemand werd naar benerlen ge-

zonden orrr vuur te maken, rnaar di't lukte niet. lntus-
schen wierpen de anderen me1 stukken hout naar de
beren. Deze iiep.en telkens naar die l:lokken zooals
Londen naar een steen.

De schipper, Gerri,t de Veer en de man, die in de
::heur gevailen was en er fluks uitgekropen rvas. kwa-
rnen dapper hun volk bij te staan. Ze sloegen met de
g;iel<cn naar de di,ere'n. De grootste beer kreeg z;oo'n
iellen slag op den snui,t, dai hij genoeg had van de
helegering. Hij vluchtte, en de anderen, die zoo groot

t i;ici waren, volgden hem gezwind.
Eindeliji< kr.,n men de laatste slecle naar huis bren-

gen,.. Met veel zorg bewaarden de schepelingen de
twee reddingsLtooten aan wai... Dat was hun eenige
rniddel u'ellicht om nog eens naar 't vaderlan,d terùg
le keeren.

Zoo. vestigden de Hollan,jers zich in het buis... Ze
ivaren met achttien man... Aldus begon de overwin.
icring op Nova-Zembla.

ru"
Dien eers,ten dag kregen de Nederlanders een snia-

kelijken maaltijd. Ze hadden cen witten vos geschoten
eu dien gebraden ; zijn vleesch smaaLte als konijn.

Me-.. maalçte het dak nog beter dricht met een zeil.
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ùr-, l.r-rg* i" *t..n deed men het iaatste *.rk .art
c;e kooien, die tot slaapplaats dienden. De schoorsteen

r.. as thans ook in orde. In den haard stookte men een

grr:ot houtvuur.
Was het in juni geen nachi geworden, nu begin

\c,veiz:ber vertoonC,e de zon zich Lrijna niet rneer. Het
;rou weldra atr tijd donker zijn. Het ve'! van den beer
L,wam nu goed te pas. Men deed het in een lamp welke
ciag en nacht branden moest.

Den 4n Nov.mb.i bleerf de zon geheei weg. Maar
clag en nacirt scheen de maan en dat was toch nog
bernoeciigend. De scheepsklok tikte tegen den wand.
i\r:u zij lloq eens het uur der verlossing wijzen )

h4et Àet hrood rnoest men spaarzaam zijn. Maar
r'leesch en visch had men vrij veel. Ieder kreeg een

Lol kaas. ./]'ls drank bezat men wat wijn en bier. Het
la.atsie was ai bevroren en men moest het ontdo.oien.
Het smaalcte slap. Men kreee water door sneeuw te
smelten.

In het scbip waren ook goederen geweest, om irn clen

vreemde te verhandelen. De schipper sneed een pak
woile lakens open en een met lirrnen en deelde aah
ie,der uit, wat de mannen noodig hadden, om zich be-
ter te kleeden.

Zoo trachtte men zich op zijn beste te behelpeh.
Den twintigsten was het stil weer en de zeelui be-

sioten de henrden te wasschen. Ze deden dit natuur-
lijk in warm water, maar pas hadden ze het linne,n
er uit of het bevroor dadelijk zoo hard als veranderde
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het in bordpapier' Men legde het bij het vuur' lJe

z,jde naar de vlammen qntdooide wel" maar d-e an-

ciere bleef stiif'
Ja, dat was een gesukkel"'

Men maakte een val om vossen te vangen' Nu ert

tlan hetrapte rnen er een en dat was altijd eeir tractatie"
"- 

b" b.*r, waren blijkL'aar met de zon verdn'enen'

Iden zag hen nu toch niet meer''-;i, 
,2, 27 en 28 November viel er zooveel sneeuw'

.iut h"t gansche huis door muren van sneeuw was om'

,'"ra. iù".t bittf meest onder de dekens toen' Maar

dan werd het weer stil en rnen groef noet schopi:en '

ean uitgang'
Dernannenvingeneenvos.Vanzijnve.lrnaa]lten

ze mutsen.
Op I December viei de sneeuw opnieurv in dicht<:

vlokLen. Ook de schoorsteen wes verstopt door- de

. groote massa sneeuw op het dak' Men koin niet s'1eken

want de 1e6lç vond geen uitweg" '

I)e gevangenen _. want dat waren ze * bieven

te bed. De kok moest toch r'r'at vuur rnaken orr-r etln

te koken. Ën hij warrnde tegelijk een steen clie de

Inalnnenelkaarovergaven'omdet'oetentewarmen.
. De rook cleed hun'""tI lttt ut"' E" teru'ijl de ôngeiuk-

irigen daar stil in de kooi lagen' hoorden ze tn zee

e..",irb"r*.n donderend tegen elka.ar botsen' Hoe ake-

i* if ""f. 
dat I Ën de weg naar huis schee'n a'ls niet

,rr"."r,. bestaan' Wat dacht men nu aan de geliefden"'

floç goed toch was het in 't vaderland !
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Neen, men kon niet stoken zooals het !:rehoorrle.

De rook was te onVerdraaglijk. en zou er i,n sti'kken.

lVlaar da,ardoor vroos het nu ook binnen de wonirrg.
Aan de wanden, tot zelfs binnen de ,kooien, hing er
rvel twee vingers ijs. De adem bracht ijs aarn de dekens,
ijs in den snor en den baard. Van de koude bleef clt:

irlok o.ok al stilstaan. Gelukkig had men tccl-r een zand-
looper, want rrren wilde den tijd blijven onthoudel.

De schipper scho'nk èen maatje rvijn, maar meir
moest dezcn eerst ontd,ooien boven het vuur'.

En kouclr:r q,'erci l:et. \4en vreesde dood i.e vri,.zr:n
Men eelukte erin clen schoolsteen to berrrij ,-leu. Tocl',
tiok de r*olç' -o.i1tjk heen.

*-. ft'laar s,:hipper, zei er e <:n, he t r; nu tocir nl i,r

i,;ri. l,Vr: irebl:en imrners nog \./eL si-eenkolen u;'i. hr: I

,,.1:rip :rce :lebracht. Laal ons daarvarn rvat stoiren, r-Ja,i

.::l e,:n z-oede hitte geven
Hecrnskerck sterncie toe en weldra 'brand.-le ei. ee:

J'inL hoolvirr.rr. Gretig liurkten a-llen er zich bij, j r

ri;,: 'vyarrrr.te w-zre rvelcls.dig. De ijsircg-:eis aan cie rrlurir:
begonneir e:viirn te smelten,

--" We rnoeten die rvarmte zooveei rncB.;eii;l.r r i

l:r.ris hoi:ctren, zei een der nratlozen.
I-iij sloot den --choorsteen dicht. De kc,ierr !{avr,,r,

u-einig rook, lagen fel te gloeien" De reten bij de tvre,:
cleuren werr,le,n opqestopt. Niets van de hitte n1641; r:r

r, it-
Welgemoed kroop ieder in de liooi... Zco'n aa:,

tenaam gevoel had men in larrgen iijd niet meer su
16 .-

i,ad. h,n v;rtl op"t bed koutte nren nog \rat n)(:l elknnr.

h4aar vrij spoedig werd het stil".

- 
C, rvat vrordl ik duizelig".. Ik geioof, dat ik vrrrr

racht sierven zai I kloeg plots eern der mannen.
Hij ',vas al eerrir;en tijd ziei<... E,n de kranke meen'

cle, dat vrai hii al lang sevreesd hacl, nu zou gebeure'n.

]-)at de ricrod iru'arn. Maar ook anderen waren door
ao:izeligheicl overvailen... <f)at is van den ikolen.
c-p;rnp... .,ve rtoeien lucht maken, oi: we zullen allen
stikken>> sprair Willem Barents.

Sornrnigen l.-lamrnen uit cie hooi. Enkeien hadden
d;rartoe de kracl"rt rriet meer. iVlaar: de kloeksten trok-
ken haantis de deuren open... De koude lucht stroom-
r:le }:innen, cle dluppcl:; aari cle wande,n stolden weer
'iot ijs, he'i vroor l:inne;r fruis.,, rioch het was die kcude
'u'"'eike tiiar-rs de Èr:i!{:epslie,iicrr vân den dood redde,,.

1X/ein,:i had'het'4escheeld, of ailen ivaren gestikt
::: e'n'.]r cl en,i o or rJ er, 1re-r gi$ti --de,n kolen,Jamp,

De schipper gaf ieder een teug' wijn. De ramp was
i"fg.:w'end, en men trrad eeri goeder les gehad, om \zoor-
ieran rroorzich;:iger te zijn... "

Ile c{agen 14/ogel1 awaar.., I)agen, dat is bij manier
.,,in sprel;eir, 1vârlt iret rvas nog altijd nacht. Wel
sr'l:eeir bemocC-igc:lrd cie maan. En soms ging rnen naar
l.leL l!oorcerjic!l.r irij!-:eil, eeri rooden vuurgloed, een
i,,,;nrl..:.ri;clioe,c.e L-:L,iliis, die lir.lr spir:qolc{e i,n c{e sneeuw,
rrn giacls ve;:re cp cle ij:be;geir.., O,'t ieek w-ei of claa^r

dan steclen lagen niet hoogc torer:s en grillige. dahen
-- 17 -



boven gekanteelde muren ! En het was allemaal ijs'

met fantastische vormt""' ijs' dat echter den weg

r.aar 't vaderland afeloot'

Maar de Hollanders konden niet veel buiten ver-

toeven. De koude bracht blaren aan ooren en wangen'

f)e schoenen bevrore,n aan de voeten' zoc hard ais

i,oorn. De kleederen waren aan 't lijf wit uitgeslagen'

De mannen droegen vier, vijf paar sokken boven

elkaar, in wij de klornpen, gevoerd mel beren- of vos-

senvel. Ern no* gebeurde het, ais ze verkleumde voeten

bij het vuur staken, dat de kousen schroeiden' en de

ongelukkigen het gewaar werden door de brandlucht'

maar het niet voelden'
Hoe lang zou dit lijden nog duren ! Soms sprak

men ^ver 
Rijp en de bema,nning van het andere schip'

l/ertoefden clie malckers ook op zulk een onherberg-

zaam oord, of waren ze reeds lang omgekomen ?

Zoo r,r'ercl het Kerstmis'.. De schipper had ock den

bijbei van de schuit meegenomen en las de heilige qe-

schiedenis van 't Kindeke voor' De zeelieden dachten

sterker dan ooit aan het vaderland Ze zongen psal-

men er1 vierden hier op Nova-Zembla den hoogclag

r:n zochten troost in het gebed"'
Zoo zaten ze rond het vuur. .' Ze hooràen een ge'

trippel op het dak.

- 
S6y6n ons hoofd loopen vossen' zei er een.

- 
p31 is een kwaad teelçen, meende een ander'

- 
Waarom ? vroeg men.

-- Wel, omdat we ze nu niet braden kunne'n' Haci'

- 18 *

ciën we ze aan 
it upit als Kcrstmis,maal, dan zou hei

ioch een goed teeken'zijn.
Zo,o trachtten sonr'migen ook door een grapje of

een blijde spreuk den moed levendig te houden.
Het jaar liep ten eir-ide'.. en I 597 begon...
Het werd Drie Koning,en avond.
-_ Dien rnoeten we toch vieren naar vaderiandsch

gebruik, meende Willem Bare,nts.

Dit voorstel vond bijval.

- 
Luister, zei cle schipper, het weer is wat beter.

Gaat dus eerst hout zoekerl en het kappen, want de

L,randstof is schaarsch. En dan krijgt de kok twee pond
meel en olie, om koeken te bakken. C)ok schen,k ik
een maatje wijn. En'we zullen koning trekken.

Moedig ginq men aan de.i arbeid. 't 'Was niet ge-

makkelijk om van onder de sneeuw drijfhout te halen,
maar ieder weerde zich om ter meest. En daarna vier-
den ze het Drie Koningenfeest. De geuy van koeken
lring in huis. Een maal<te cie koningbriefjes en er werd
geioot. De koning van Nova-Zembla, la'nd van ijsbe-
ren, vossen, ijs en sneeuw, kreeg een papieren kroon
o,p het hoofd. Men at smakelijk en lilonk op de ee-
liefden en vrienden in het vaderland en op behouden
wederkomst. Il4en had nu al zo,oveel doorstaan... N.rg
naar wat hard,nekkigheid betoo,nd en de weg naar huis
kwam dan toch wel open.

Maar Barents berekende dat dit nog vijf tot zes
r.raanden duren moest.

Eenvormitg gingen de dagen voorbij. Het rverC
t9-



F'eLruari... Zekeren dag krvamen
ciie uitgewees+" waren, opge\Â'olnden

eenige. matrozeR,
binnen. geloopen

en ze riepen tnt de-anderen : <<'V/e hebben de
z,ien I Ze is even boven de kirn verschenen !>

't Was te schoon om te gelooven...
Gaat morgen mee, en ge zult erkennen,

E,elijk hebben, spraleen de mannen, die het

zon ge-

dat we
goecle

nieuws brachten.
Twee dagçn nu hing er mist. Maar den clerd*n dag

-20-

v:as het helder, en verheugd en o,ntroetd a"n".houw-
den de gevangenen van Nova-Zembia de dagvorstin...
Noo.it zal ze wel met meer vreugde begroet geweest

zijn dan do'or deze scharnele Hollanders...
Lang bleef ze niet, rnaar rflen wist dat ze iederen

clag hooger stijgen zou, De rracht was voorbij, en dat
rvas moedlgevend,...

Helaas, deze blijde dag werd verduisterd door een

treurige gebeurtenis. De zieke makker lag op zijn
uiterste. Willem Barents troostte hem met vïome woor'
clen. De kran'ke stierf een weinig na middernacht. Den
volgenden dag maakte men zijn fraf... Dat was een
geducht werk in de steenhard bevroren ,rr.",r* en on-
cier felle koude. De mannen moesten elkaar steeds
afwisselen en. om beurten de verkleumde hande,n en
v,)eten gaan verwamen bij het vuur. Van een die te
lang buiten bieef, bevroren de teenen. Eindelijk vras
het graf klaar.

De man,nen verzamelden zich rcnd de kist. - De
schipper hield een toespraak en samen zongen ze een
psalm. Dan lieten ze hun vriend in het gnaf neer,.
Somber was die avond.,. Wie zou noq achterblrjven
cp Nova-Zernbla, als de weg naar huis open lag )

Twee weken stormcie en sneeuwde het zoo gewel-
iig, dat de bannelingen binnenshuis moesten blijven.
Het was niet geraden eenr deur te openern. Borrendien
iag de sneeuw hoog rond de woning opgestapetrci,

Den l2n Februari eindelijk kon men weer eena een
uitgang graverr. Maar, o wee, met de, zon waren ook
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,i. t"r.rl webrg.keerd en piots 'stond daar een dier

Basten, nog altijd geneigd om zoo'n vreemd schepsel'

dat op Nova-Zernbla gekomen was, vast te grijpen en

:ip te peuzelen.."
Gerri't I)e Veer schreef over deze ontmoeting :

De groote beer i<omt recht op het huis aangestre-
ken, waardoor allen zich snel in hunne vesting terug-
Liokken. Vandaar ieiden zij uit de deur op den beer
aan met roers en musketten, zoodat hij getroffen werd
en zoo duchtig véôr in zijn borst geschoten, dat het
achter, door zijn hart, aan den staart uitkwam, dat is;

door 't gansche lijf heen, alzoo, dat de kogel zoo plat
was als een koperen cluit. De beer dit voelende, de,ecl

no,s een dapperen sprong, liep omtrent'20 af 30 voet
van't huis af, waar hij toen bleef liggen. De maats
liepen hem na, en vonde,n hem nog levenc! vu-ant hij
beurde zijn kop nog op naar hen toe, alsof hij had wiÏ-
len zien wie't herrr gedaan hLrd. Zij, hem niet vertrou-
wende (als die zulker beesten kracht weleer onder-
vonde,n hadden), schoten hern nog twee musketkogels
in't lijf dat hij stierf, en sneden hem voorts den buik
open, waar zij wel honderd pond smeers uithaalden,
dat zij s,molten. Nu brandden zij de lampen gansche
nachte,n over, t welk- zij te voren, door gebrek aan
smout, n,iet in staat geweest waren, te doen, ja, elk in
zijn kooi had een lamp branden tot zijn wil" De huis
was negen voet lang en zeven breed,

De gevangenen Ieidden hun verschrikelijk leven
l'oort. Maart ging voorbij. April br;rk aan maar het
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v*eer werd niet zachter. Verscheidone 'ntannen lagen
ziek i,n hun kooi. En Gerrit De Veer schreef :

<<De koude nam van dien tijd'aan. meer toe dan af,

en rverd zelfs w,eder zooals voorheen geweest Was, ZOo-

clat allen zeer moedeloos en versia,gen waren, doch
zich al'weder daarmede troostten, dat d,e koude, zoo fel
als ze was, niet altijd duren zou.

Den 6den April in den nacht, kwam er een beer naar
't hrris toe, di'en zij hun best dederr t'e schieten; ûlaar
ioordat het vochtig weder en het kruid natti.g was,
wei.gerd'e het vuurroer los te gaan. De beer Lwam wel
é.tôut aa,n, de trapgren af, naar de cieur van 't huis,
rrr.aar de schipper hield de deur toe. De beer ging heen.
C)mtrent twee uren daarna is hij wedergekomen, en
r-rp 't huis gekl.rmmen, waar hij zulk ee'n misbaar maak.
te, dat het schrilçkelijk om te hooren was, rakende hij
eindelijk aan den schoorsteel en daar zoo groor een
geweld bedrijve,nde, dat het scheeln, hij zoude hem om-
ver gesmeten hebben. Hij scheurde 't zeil, dat er aan
vast gel:ec.ht rvas, ei'! stelde e,en ijseiijk getier aan, doch
vertrol: ten leste wederom zijns w'eegs. Den Ssqen en
9den woei de vrin,d Z.-W., zoodat h.et ijs wederom wes.
c{reef, waardoor de rnannen zeer verblijd wai,en en God
clan'lçten, hopeede dat Hij hun nu haast een genadige
uitkoryrsie zouc{e verleenen. Maar den lOden kwam het
ijs met een qeweldigen stoker ui,t het N.-O. weclerom
iriclrijven, en vervulde de gansche zee, waarvan zich
het ijs, hoe langer hoe meer zich op elkander zette,
alzoo. dat het rondom veel hooger en vaster lag dan
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ooit te voren. ijii. ciuurclt: aidirs tot den l5den, op wel-

ken dag de m;rtrozen naar het schip gingen, hetweil<

zij nog her:l vonden. Maar in. 't wederom keeren ont'
rloeiten ze cen scl';eiJige bcer die op hen toe rtrl<te.

Llerch aizoo cle maats zich teqen hem te weel st'elden,

voeel.r hij van Lre;r af, en zij l.-eilaven zich 'terstond naar

r.e plaa.t:1, van'!'!iàâï hij Eeirorne,n rIôs, om te zien of hij
,.';rar ç.-k cen irol irad. En ',veri<elijk, zij ontdekten een

itlooien .l;ltil i,rr 't ijs gekl"aurvtT, wel een milns lengte
r- iep. viiôr naul,,' cn achtr:r z:eer v,'ijd. Zij stati.^en er met
l:r.:n spiessien ir: en nie,ts vernemende, kroop er een van
,.le nraats een siuk weetls l;iir,nen. Daarna lieoen zij
nog iarrgs clen::eekanl eli za:len het ijs ciaar zoo hoog
r:,p éi:n gesciv;ven, ,.r.'1sof 

'l.geircrele steden van ijs ge-

lve.st'vgaf(-in, tûet ui'isiek--.rr{,-r torer:s en bolwerken,
Den lTclcn r;irr1ge,n zij '.vecist ltret zeveri man aaar 't
:;c!rip, eri olsen idatr-'ï in ,:.e:: treepeurende klo:n:nen zij
,-rver rie risL:crr:;:;l tot:illn't wateï, waar zij nu in zes

c I zci.ei'r ru-ra.a.ni:,r i-iict bij qe1&eeFrt wai?i-I. Daar ge-

l:: orrlcil ;ss.;.;rn zii ,::.:n iiiei"r irog(-'1tje, dat vh;g onder -

dc,<;k. Dir ,.:iiertre, in 'zelc opziciiten een ijsvcgeltje en

l.et;zinncbcei':l ,i*r hrci;, na,nen zij vcor een vonrbo-
cle, ctrat er ir: cie zÉln.{nr:\.rf c,pt:n rvalter'tvas dan vfoe-
t cr, .!i crl t!jcl rr: ri:a,.,i;ir:, dat erlies weer opeltgaan
7'rrtôlr'' 

rr 1

l)cn .:,r.r,rlrrrt li'Xe.i l:r;.rcidu;r-,. de ongelukkigen het
iraiste -zlee ;c1'. gei:ur.ii:,,-i. De inatrozen spral<en nu van
lrpr reis l-e gaan. Ze'r'neenden, r-iat de zee openlag Schip,

_ 2,4 __

per I-ieemsi<erck en atuurlTtan Barends *.ut'td"tt htiri

tc.t gedulC aan. Ze rnoesten riog tot 't eincle der nraand
rva,c.hten. Maar ze konden al vast de tr,,tee booten ge-

reed maken, \4'ant daarin moest de lange, gevaarlijke
reis geschieden. Ilet groote scirip irnrners zat nog altijd
vast in 't.ijs eir was onttakeld en niet mee-r te vertrotl'
1^,'en.

De scheepsiieden haalden de booten van ortder de

sne'euw en begonnen ze te betimme,ren, maar Ze wâ-
ren van al de ellende zoo zwak dat deze arbeid, hoe

Uaarne ze ,heirr ook verrichten, zeer zwaar vièl.

- 
Moed, iongens en dat iecier, ipat nreer doe dan

hij kan, want van dit werk hangt rrw lot a-f. Ais ge cie

schuiten niet' gereed krijgt, moet ge al.s burgers van
Nova-Zembla hier blijven en kunl ge âan uw graf be-
ginnen, zei de schi'pper,

En De Veer vertelt weer:
<<Terwi'jl zi'j nu aan den arbeid \^,aren zoo kwam een

rreeselijke beer naar hen toegestreken, w-aarom zij in
't huis terugweken, hem alclilar waciiienr,le met ïoeïs.
L)eze beer kwam zoo onveïsaagd op iren aan, als nog
nooi,t te volen een gedaan had. De rnan die in de eene
deur stond zae hem niet, vermits .hij naar de andere
deur keek; maar die binnenshuis vraren zagen den beer
op hem aansluipen en riepen zeer ve,rschr,ikt, waardoor
de wachi hem gewaar werd en in zull, een verbazing
zijn vuurroer flu,lçs ,p heni ofsç-hoot, clw.ar,; door het
liif heen, zoodat het r,ndier ."regiiep. i)it roorval was
reer ijselijk orn te zien, want de ber,r u'às den rnan
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schier op't lijf eer hij het wisi, en zoo het roe, h.m,n
c:en steek had gelaten of gemist had (zooals vrel eens
gebeurt), de man was om hals geweest en de beer mo-
gelijk nog daarenboven in huis geraakt. Het beest rveg-
geloopen zijnde bieef een stuk weegs van de woning
lrggen, waarna zij al te zamen met roers en musketten
en lansen tot hem inliepen, en hem, toen hij dood wa.s,
ce buik opensneden, *,aarin zij nog stukken van rob,
Len vonden, met huid en haar, welke gedierten de beer
c nlangs verscheu,rd had en opgevreten. Den 3Osten be-

.t.on men weer te timrmeren; terwijl de anderen binnens-
huis de zeilen en alle andere dingen vaardig maak,ten,
terwijl zij buiten deur aan den arbeid stonden, zoo
Lwam er alweêr een beer, die hen noodzaakte mer het
wetk uit te scheiden, maar nog gelukkig door hen ge-
schoten werd. En den laatsten Mei, toen zij wederom in

". beste van hun werk waren, overviel hun nog eens
een beer (alsof de beesten gero,ken hadden dat het
volk weg wil'de, en zij dus nos eerst van hen beeeerclen
den smaak te hebben, want dit was l)u cle derde ciag na
mallcanderen, dat die dieren hen zoo fel i<wamen be-
stoken). Zij staakten opniburv hun timmeren, en trok.
ken zich terug in het huis, waar hij hen nog al volgcle:
cioch zij lr.r*".htt.., hem en daar gingen drie roers
te gelijk op hem af, die hem alle drie troffen, het ééne
uit den schoorsteen en de andere twee uit de deuren, al-
zoo dat hem di1 slecht bekwa,m. Maar zijn dood be-
kwam de mannen bijna even slecht, en r^,as hun bij.
irans nog schadelijker geweest dan zijn Ieven, want
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zij sneden hem o,pen, kookten zijn leve,r en aten daar'
.v'ân mêt Iust, hetgeen hun allen ziek rraakte inzonder-
heid drie, clie ireel krank daarvan wierden, zoodat de

ôverigen ze rr,eenCen te verliezen, want zij vervelden
r,an het hoofd tot de voeten. Gelukkig kwarnen zii er
ri.ht€ri n'eôr boven op, v/aar zij God allen voor dank-
tcn, -want, hadden zii 266 drie mannen kwijt geraakt,
:aii zouden misschien niet uit het IJsland geraakt zijn.

Den l3den Juni waren de booten gereecl, Er woei
c'en 'lVesierwiid en de zee lag open <<Men besloot, dus
.,ertelt De Veer, ir den name Gods de reize van No-
i'a-Ze::lb!a naar Luis te aanvaarden. Willem Barents,
heeft echter nog te voren een klein verslag geschre-
',/en en het in cen doos binnen den schoorsteen van
l'.lin woning ia.ten ophangen. Het was een kort verhaal,
l,oe zij uit I-{olland claarheen getogen waien om te zei-
lcn naar China, en verhaalde voorts wat hun in het
lJsland bejegend was. V/ant er mocht eens, zoo dacht
rle schrijver, nog iemand namaals op de zelfde plel<
l,omen, en hij zou dân alzoo weten, hoe de vroegere
bevvoners het huis 'gemaakt en daar tien maaÈden
'lang in vertoefd hadden>>.

Den l4den 's morgens bracht men Willem Barents
en Klaas Andries, die beiden zielc waren op een slede
c,r/er het ijs naar de schui'ten, die reeds in het o,pen wa.
ter lagen... De schipper deed een nrrig gebed en toen
'rlaik men aan wal... De reie naar het Vaderland was
begonnen.

En welk een rei,s! Al spoedig zat men weer trrsschen
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sclrotsen en 'l ko$tte tiroote moeite om terug in open

r,'ater te gera [<en. .l]iair rveel rnocrt rncn voor storrrl
.,eiligheicl zoeiren ùp. een eiiand.

't Was no:-J een p;ciuk dai men daar eieren vond van

zeevogels er: ':r:clg deze l-i.'tste met stecnen kon dood
weïpei. Dat w"ar" verkwii<kend woedsel voor de zie'ken.

FIetraas V'/i;liem L-]l:rerits en Andries verzwakten van
r;uï tot urrr in Cie crp*r't -"chuit. Iln beiclen stieiven...
l)at rvaren sn'r;:rtelijkc uïen,., I\4en begroef de betreur:
ele nraats, op een eilansi.'t Verlies van Barents was te
g,rooter, daar de bekwame s:tuur-tûan steeils goeden

r:rad l:ad g(gevcn.
Eens lvareir ie manren wcer in het ijs geraakt. Ze

vreesden ciat cie brc:en stul'. geslagen zûuden worden.
I)aaro,m trol.,,ken zc clie op een ijs.reld en van een zeil
':.reraÏiten ze /:ti:, teni. Daeir f;arnpeerCen ze. Een ma-
troos hielcl- de ro,racht en clat was voorzichtig, rdant er
l..rvanren clric b,:r,"r.. I-1,: t volli spronq op en schoot de

i;elveren af. Een t eer werd geclood en de twee anderen
i;epen weg. Doch ze kee;:.Jen clen volgcnden das te-
rug er! een varr hen nan-. clen dooden rnaat in den muil
.n droeg hem een eind verder op't ijs. Dan begon-
r,en beiden van hun gezel te eten. Het volk, dat ge,
r,''aar wordende, schoot een rnusket op hen los, en zij,
<iit hoorende, togen met der l.aast op de vlucht en lie,
ten den clooclen bcer in den steek. De maats gingen
reet hu,r -.,ieren ei' op a.f en l:evonden, dat zij hern in
zoo lrortcn tij ci bijna half opgegeteu hadde,n, en ver-
-r'onderden zich over de groote kracht van den beer,
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ciie clr.n drc'Cr: zoc licht datrrheen gesieept had, ter'
rviji zij, i-nct hun vieren, het Liwaad rrenoeg hadden
< rn deii trai',,en i:eer op ie Lreuren>>.

De t-ri'ce lr:,:e.::. ',-:--:,. he:-:=n vocr de derde maal,
r.n:rilr rrtc|(jsten opnieur^,. af deinzcn.

ï/:! trvee r,'eLen ve'ts:,klen de I--lollanders op
,,ir,,; iir;'reli.l. .|an j;:rrr 0,,',.,;r i ïai..rierrr, lJeef van den reeds
'i,;:iùi i.-e ;r An,iri.es bez.we:i;. .r'. Cver het ijs kon mcn
r:e;, cilaid bciei "en en cia.ar eieren rapen, zeer wel-
.1.:c:..r vcc;isel. Maar voolir:li.ire:'rrl. moesten dtr sche-

;,riilr',J;.n r.lrijci ":oeren tegen cle beren, die hen nraar
p,13i r,r.*t rlisi .,ziirlrn liiten.

Ii,i:.rclelijk ho,r rnen v,'eer vr-'rrier.
't Was 28 {uli"". f,)e zr'*ervers !<rvamen in c{e Sint-

i-aiiyeirsi:;rari e;. da;rr ont=ryaarden ze twee Russische
[.31-Lr.:n. C. raet lielk eer: .,"r'eugde zager"l ze die"..
i-"1r,,,1.l;;l; crrtrnoe ttr;n ;,{r. r"veir menschen. De f{u:sen
c'ntvingerr cie llollr.,ncleïs zeeï i:arleiiiÀ: en ga_.zen hun
J,roocl e.ir gebrr'.,r1.1i 1'c'r;r:ls. Ori< ii"uiddon ze een rnid-
<J:rl ai :r ;gggn citj scl-r:i,'ibrj,l. waaïyan de Nederlan-
clei's z*Êr g;el*v"'e.io w,.-.rc.iell: Ï:et rvas het Lepelblad.
Ze aien ciie blacer,::1 i..r:t volle hancien op en dade-
Iij'k vontien ze. er l're:ii van.

Deir 4Ci:;: .1;.i-:.gus';i-rs l:e r:ll.,te rnen cle R.uss,ische kust..
Nog een r,raancl zwalkte men langs de baaien en ei-
lanrlpn t,)1. clr i, ,3e,n,iembr:r ,-le bootea te Cola landen.
t-), de tr:aiilen ipïonEen hun ii, cle oogen, toen ze daar
piots cp een vaartuig de Nederlancische vlag bemerk-
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ten!En nog grooter werd de vreugde toen dit het schip

blee,k van Jan Cornelis De Rijp, met wien ze Tessel

hadden verlatin'., Rijp had met zijn volk hier over'
rtlrnterd.

Nu was het lij den voorbij. Men vierde feest dien

rrvond. De Nederlanders brac.hten hun schuiten in het

i'(ooprnanshuis en lieten die daar staan tot een gedach-

tenis. Op l8 Augustus zeilden de overwintcraars.ven
hJova-Zembia op het,schip van de Rijp mee. Op 29

October zagen ze de Vaderlandschc kust en vocren ze

cle l\4aas binnen. Ze reisden dan over land naar Am-
sterdarn in clezeifde kleeren, Cie ze op het barre eiland
hadden gedragen.

Gansch Amsterdam kwam in rep cn rôer. Ze had
cie zeelieden reeds lane dood get'r'aanci.

Welk een rvederzien met de geliefden, welk een

irntvangst door vrienden en overheden ! Hun lotge-

"a.llen werden- van s':ad tot stad vermeld.
Wel was bet cloel cier reis mislulçt, rnaar men l-rad

nieuwe kennis opgedaan over het Noorden.

DIT ZIJN DE NAl4Ehl VAN DE,GL,I\EN 'DIE,

VAN D\EZE REIS TER.UGGEKOME,I-.] ZI.]N :

Jacob Fleemskerck, Commies en Schipper:
Mr. Hans Vos, Barbier;
l.aurens Willemsz.;
Pieter Cornelsz.; 

_ 30 _

Pieter Pietersz. Vos;
Jacrob Jansz. Sterr:enburgh;
Jan Flillebrants;
Jan van Buysen;
Gerrit De Veer;
Lenaert Hend,richsz.;
Jacob Jansz. Hoogwout;
Jacob Evertsz.;

Vijftig jaar geleden werd op Nova-Zembla een ge'

Cenkteeken opgericht ter herinnering aan àeze ovet-
i,.'intering,

Tollens heeft de feiten bezongen in een gedicht.

EINDE

r/;rn A. Hans' Kinderbilbliotheek verschij'nt elke weel<

een boekje. lV.len kan het i,n de boekwinkels koopen.
Js er geen winkel, dan aboneere men zich. 7.80 [r.
pe'; drie maanden.

A. HANS-VAN DER MEULEN,
Kinderbibliotheek, Contich.

-31 -


