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De grandeur van Noordoost-Groenland
Zoeken naar sporen van leven

De barkoude wildernis van de noordoostkust van Groenland is het grootste Nationaal Park ter wereld. Enkel toegankelijk voor Eskimo’s,
wetenschapslui en de Deense militairen van de Sirius Sledge Patrol. Enkele maanden geleden ging een selecte groep van poolfanaten
en wereldburgers er uitzonderlijk aan wal. Ze volgden het spoor van de Belgische poolontdekker Adrien de Gerlache die 105 jaar geleden als pionier 200 km kust ontdekte. Een exclusieve kans om behalve de intense natuurpracht ook de historiek van het thans zo goed
als onbewoonde Arctische gebied te ontdekken.

Wie boven 70° Noord wil trekken langs de kusten van Noordoost-Groenland moet avonturier zijn. Het ongerepte
en beschermde natuurgebied is onbewoond en biedt geen accommodaties. Bovendien is de toelating vereist
van de Deense en Groenlandse overheden om aan land te mogen gaan. De beste oplossing is te reizen tot
Ittoqqortoormiit, de meest noordelijk gelegen nederzetting, en van daaruit met lokale gidsen ‘s werelds grootste
fjordenstelsel te verkennen. In de winter met sledehonden, ’s zomers hiking.

Longyearbyen (78°13’ Noord), de hoofdstad van de Noorse
eilandengroep Svalbard, oogt grauw en troosteloos onder het
stof van de eeuwenoude lokale steenkoolnijverheid. Alleen de
kleurrijke houten huizen steken schril af tegen de asbruine
rotsflanken waarvan de toppen in de lage wolken oplossen.
Hier en daar schiet lichtgele Spitsbergenpapaver wortel in de
ontdooide permafrostlaag. Het is zomer, het kwik bengelt rond
het vriespunt. Voor we inschepen breng ik nog een blitzbezoek
aan het lokale museum. Een affiche bij de ingang toont twee
gewonde wetenschappers die recent nog in hun tentje werden aangevallen door een ijsbeer met trek. Je ziet de witte
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kolossen dan misschien nog nauwelijks – hun soort staat sinds
2008 op de lijst met bedreigde diersoorten – toch zou ik liever
niet struikelen over een levend exemplaar. Daarom dragen al
onze gidsen een wapen. Verplicht als we straks aan land gaan
op de kusten van het onbewoonde Noordoost-Groenland. Aan
boord van het ijsversterkt schip Plancius stelt expeditieleider
Rinie van Meurs zijn doorgewinterde ploeg voor. Om 18u30
stipt geeft kapitein en master van het schip Han Tiemes het
bevel: “Trossen los!”
Met een snelheid van 11 knopen of zo’n 20 kilometer per uur,
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Met honderden wachten ijsbergen langs de kust geduldig op hoogtij om te
ontsnappen en daarna maanden, zelfs jaren rond te zwerven.

IJsnomaden op drift in Nordvest Fjord.

Moeder ijsbeer met twee jaarlingen: goed doorvoed.
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Het pakijs drijft gevaarlijk dicht in de buurt van de Plancius.
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Bernard de Gerlache zet in het spoor van (over)grootvader
voet op Ile de France.

stomen we richting Nuna Allanngutsaaliugao, de Inuit-naam
voor het grootse Nationaal Park ter wereld. “Met nog 500 zeemijl voor de boeg kunnen we in pakweg twee dagen tijd de
Groenlandzee dwarsen”, berekent eerste stuurman François
Kwekkeboom. Het is bijna bedtijd als we uit de beschutting van
de Isfjordbaai varen en traag het uiterste landpuntje van Prins
Karls Forland achter ons laten. Mijn gsm gaat onherroepelijk
uit. Bereik is er sowieso niet in de barkoude wildernis van de
noordoostkust van Groenland.
IJsberen in zicht
De hele nacht bleef de zon net onder de horizon hangen. Hoe
zuidelijker we zakken, hoe donkerder de nachten zullen worden. In het vale licht snijdt de Plancius door de vlakke zee
– het schip draagt de naam van de beroemde 17de-eeuwse
Belgische cartograaf. Noordse stormvogels glijden langszij en
volgen nauwgezet al onze bewegingen. Of is het andersom?
Ons eerste doel is Ile de France, een klein eiland in 1905 ontdekt door de Belgische poolontdekkingsreiziger Adrien de
Gerlache. Vier van zijn kleinkinderen varen met ons mee en
hopen om de boodschap-in-de-fles die hun grootvader destijds
onder een stapel stenen verstopte, terug te vinden. Het weer
en de drift van het pakijs zullen bepalen of we tot bij het eiland
geraken of niet.
Het is nog vroeg de volgende ochtend wanneer de twee beren
waarmee ik de benepen kajuit deel, natuurfotograaf Yan Verschueren en cineast Mark Boone, me wakker schudden. Het is
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windstil en er hangt een dikke mist. We zetten koers richting
Shannon Sund om daarna terug naar het noorden te zwenken
tot Koldewey Eiland (75° 57’ Noord - 18° 38’ West) en verder
te varen langs de westzijde van het eiland (Dove Baai) naar
Danmarkshavn, op zo’n 50 zeemijlen van Ile de France. Dat
is alvast het plan. Op de radar doemen de eerste stippen op
van de kilometersbrede ijsgordel waar de Plancius zich door
wil worstelen. “Op zondag werkt het Noorse Meteorologische
Instituut niet en daardoor moeten we het redden met verdomd
onnauwkeurige ijskaarten”, gromt de kapitein en hij roept tweede stuurman Aleksey Nazaron op de brug. “Deze Rus heeft
bijna 15 jaar vaarervaring in het pakijs en navigeert ons op
zicht veilig door het witblauwe tapijt van ijsschollen, -schotsen
en -bergen.” Terwijl de kapitein vooral oog heeft voor het drijfijs krijgt Thor Hjarsen, onze Deense bioloog, een ijsberin met
twee jongen in het vizier. Luttele minuten later hoor je op het
boegdek overal fototoestellen klikken. “De weldoorvoede jongen zijn zo’n 20 maanden oud en zullen binnen enkele maanden
op eigen poten door het leven moeten.” Het is bijna middag en
de beren vangen neus in de wind de geuren uit onze kombuis.
Een oude truc die jagers al generaties lang toepassen.
Eerste landing: Store Koldewey
Geruisloos glijdt de nacht de volgende ochtend binnen en aan
bakboord doemt de kust van Groenland, Hochstetter Forland,
uit de mist op. De lage zon weerkaatst verblindend mooi op
de parelwitte ijsvlekken, willekeurig verspreid in het donkere,
rimpelloze wateroppervlak. Een jong exemplaar van de grote
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burgemeester-meeuw scheert rakelings over het achterdek.
Na twee dagen volle zee wil expeditieleider Rinie halt houden:
deze namiddag strekken we de benen op Store Koldewey eiland. Hoog tijd dus om iedereen te briefen over de spelregels
bij het aanmeren met de zodiacs. “Gezond verstand primeert.
Aan land laat je niets achter en neem je niets mee. En wees
gerust, ijsberen liggen heus niet achter een rots te loeren om
dan plots aan te vallen.” Toch moeten we op onze hoede blijven en alles doen om het gevaar te vermijden. Tenslotte zijn wij
de indringers, niet andersom.
Enkele imposante ijsbergen bewaken de ingang van de beschutte fjord terwijl de zodiacs ons aan wal zetten. In colonne
wandelen we door een halfwoestijn van ‘Trollenbrood’, zoals
de door de vrieskou gebarsten en gespleten steenbrokken in
de volksmond worden genoemd. Uitwerpselen en sporen van
muskusos, poolhaas, ganzen … bewijzen dat we niet alleen
zijn. “Maar de dieren weten zich verdomd goed te verstoppen”,
zuchten de fotojagers onder ons. Terwijl ik 195 meter hoog
van het indrukwekkende vergezicht geniet, vang ik toevallig het
radiogesprek op tussen Rinie en de kapitein: “Volgens de net
binnengelopen ijskaart moet het lukken om vannacht door te
stoten tot Ile de France.”
Hun woorden zijn amper koud of ik wring me ’s anderdaags in
de vroege ochtend in mijn thermisch ondergoed. Nog voor ik
het goed en wel besef, slingeren mijn voeten uit de zodiac op
het keienstrand van Ile de France. Opdracht volbracht. Veel tijd
om te speuren naar sporen van de historische prestatie van
Adrien de Gerlache in 1905 krijgen we echter niet. De kapitein
laat zich niet ompraten: “De weersomstandigheden wisselen
soms razendsnel en dan is het zaak om je even vlug weer uit
de voeten te maken. Zo niet raakt je schip onherroepelijk vast
in het ijs.” Amper twee uren na onze landing is het al zover en
sommeert hij ons terug naar de Plancius. Van de steenhoop
jammer genoeg geen enkel spoor. Wellicht ligt de boodschapin-de-fles verborgen onder de metersdikke ijslaag die de top
van het eiland bedekt.
Ontgoocheld is dr. Jos B. Peeters niet. De managing partner
van Capricorn Venture Partners tast ook in zijn vrije tijd met
plezier de randjes van het gemiddelde af. “In 2008 trok ik al
met Asteria naar Antarctica om er samen met een kleine groep
Belgen de eerste landing ooit te maken op Gent Eiland. Toen
de kans zich aanbood om ook door het Arctisch gebied te trekken, kon ik moeilijk neen zeggen. De kans om zo hoog noordelijk te reizen en tegelijk een stukje Belgische geschiedenis te
herontdekken, is uniek. Ile de France hebben we gevonden, de
fles jammer genoeg niet. De natuur besliste daar anders over.”
Natuur en honden
“We are all good people”, zingt Jack Johnson op de achtergrond. De observation lounge op dek vier loopt langzaam leeg.
Het is 01 uur ’s morgens. Of moet ik schrijven: ’s nachts? De
zon die op deze noorderbreedte nooit helemaal wegzakt in
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de zomer brengt mijn ritme uit balans. Buiten komt geen eind
aan het schouwspel van kleuren: rood, geel, wit, blauw… Ze
versmelten de nacht tot een magisch moment. Ik voel me bijna
schuldig omdat ik niet blijf kijken en onder de wol kruip.
“Iterluarit!” Medereiziger Rik, een militair op pensioen, geeft me
een snelcursus Groenlands tijdens het ontbijt. “Goeiemorgen!”
Ik hoop dat hij me niet in het ootje neemt. God weet wat slinger
ik de commandant van de Sirius Sledge Patrol naar het hoofd
als ik hem straks vraag: “Tulutuuto qualu sinavit?”. Ik zie wel
als we later op de dag hopelijk aan land mogen bij de Deense
militaire basis in Daneborg (74° 20’ Noord - 20° 14’ West).
We krijgen toelating. Het anker ploft iets na drieën 32 meter
diep op de bodem van de baai Young Sund. Vier van de twaalf
militairen van de hondensleepatrouille verwelkomen ons in hun
zomerplunje. De zon staat hoog en het is behoorlijk warm. Te
warm om geloofwaardig te zijn. Straks als het wintert, trekt
sergeant Morten Petersen met een collega en een span van 13
sleehonden langs de 2.000 km kust om te waken over de soevereiniteit van het natuurgebied. “Enkel jonge mannen, ongehuwd, noch verloofd, zonder kinderen, kunnen zich kandidaat
stellen om twee jaar lang in totaal isolement geleefd te worden
door de natuur.” Pin-upgirl Pamela Anderson verzacht de pijn.
“Doe je het voor de kick, de eer, de traditie?” pols ik commandant Jens Bonde. “Voor de natuur die je hier rondom je ziet.
En de honden natuurlijk!” Ik snap ten volle wat hij bedoelt als
hij zijn ‘pack’ of roedel Groenlanders voedert. De iets grotere
soortgenoten van de Siberische husky’s laten zich uitgebreid
kroelen – ook door ons trouwens. Een kort en krachtig bevel
later wachten ze uiterst gedisciplineerd tot ze hun maaltijd in
een ruk mogen verorberen. De liefde gaat zelfs zover dat de
soldaten hun eigen oude honden afmaken wanneer die het respect verliezen van de jongere dieren.
Noorse expeditie gestrand
Ik hoor raven krassen net voor ik opnieuw in de zodiac spring
na de ochtendwandeling op Ymer Eiland (73° 08’ Noord - 23°
38’ West). ‘Tulugaq’ of verhalenbrenger, doopten de Inuit de
zwarte roofvogel. Volgens de overlevering schiep de raaf, door
met zijn vleugels te slaan, de wereld en de wateren. Hij had de
krachten van zowel mens als vogel en kon beide gedaantes
aannemen. Omdat de aarde donker en stil was, maakte de raaf
water en bergen en bedekte hij de aarde met planten waaraan
erwten groeiden. Uit een overrijpe erwt barstte een volwassen
man. De raaf was verwonderd en blij tegelijk. Daarna schiep hij
dieren en planten uit klei en liet voedsel groeien. En omdat hij
zag dat de man eenzaam was, maakte hij een tweede mens,
kleiner en zachter. Hun kinderen bevolkten de aarde.
Terwijl het verhaal sterft in de grootsheid van de Sofia Sundfjord, bereikt het groepje stappers dat zich dieper in het landschap waagde enthousiast de waterkant. “Op de flanken van de
heuvels benaderden we een groepje muskusossen tot op zo’n
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De kust die de baron-avonturier 105 jaar geleden bereikte, werd sinds de
ontdekking nauwelijks bezocht. Vandaag de dag is het een beschermd
natuurgebied waar in principe uitsluitend wetenschapslui mogen landen
vanwege onder andere de waardevolle archeologische sites en de kwetsbare fauna en flora. Laat staan dat een toerist ze ooit in zijn vizier kreeg.

‘Sunnmore Arbeideavis nr. 156, jaargang 32’, 11 juli 1955.

Kaap Steward, paradijs voor vogelaars: bonte strandloper.
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Landing bij de Sirius Sledge Patrol.

Kamperen bij Sydkap op Scoresby Land.
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70 meter”, vertelt Yan enthousiast. Een berg plaatjes moet
zijn verhaal bekrachtigen. Ook Henrik Elling, onze Deense archeoloog, glundert. Langs het zanderige keienstrand vond hij
een tentring van een eeuwenoud Inuit-zomerkamp. “Van Thulenomaden die in deze gebieden rondtrokken tussen 1300 en
1850.” Tijdens de warme maanden volgden ze met hun kajaks
de kustlijnen en hielden er kamp. Tenten van huiden werden
aan de rand met stenen verstevigd. “Die liggen nog altijd in
dezelfde cirkel zoals ze er honderden jaren geleden werden
achtergelaten: met aan de ingang de typische platte schieferstenen waarop de lamp stond. Achterin de huiden gestapeld
om te slapen.”
Ik moet zelf dringend wat slaap inhalen. De Plancius zet ondertussen koers naar Antarctichavn, een oude expeditie-, dito
jagershut van 1930 op Scorsby Land (72° 00’ Noord - 33° 07’
West). Blijkbaar blies een storm de hele site weg want overal in
het rond ligt verroest materiaal en huisraad uitgestald. Op een
stuk half onder het zand bedolven krant herken ik de datum:
11 juli 1955. Dat de ‘Sunnmore Arbeideavis nr. 156, jaargang
32’ überhaupt nog leesbaar is, bewijst dat hier een uitermate
droog klimaat heerst. Ook bijna onder het zand verdwenen ligt
in de vloedlijn het twee jaar oude kadaver van een jonge dwergvinvis. Rinie hoopte dat er nog ijsberen zouden rondhangen –
waar voedsel is zijn beren. Helaas zijn ze in de verste verte niet
te bespeuren, behalve hun sporen in de drassige zandbodem.
Het is 23 uur. Bedtijd. Morgen kamperen en …
… kayakken. Nog enkele uren varen vooraleer de Plancius ankert en we op eigen kracht mogen peddelen door Nordvest
Fjord. Maar wat voor uren! IJskathedralen en -burchten drijven
statig voorbij. De meeste van deze wel tot 30 meter hoge
mastodonten beginnen hun nomadenleven bij het front van de
Daugaard-Jensen gletsjer. Met honderden wachten ze langs de
kust geduldig op hoogtij om te ontsnappen en daarna maanden, zelfs jaren rond te zwerven, geleid door wind en stroom.
“Hoe grilliger de vormen, hoe wilder hun levensloop”, legt de
Deense geoloog Adam Garde uit. “Sommige brokken ijs die
de gletsjer in zee duwt, zijn 240.000 (!) jaar oud.” Je wilt ze
aanraken, maar ze dwingen je tot zwijgen en kijken.
In duozit met Stefan sturen we ’s middags onze kayak richting enkele ervaren exemplaren verderop. We snijden door het
spiegelgladde water en vergeten dat ze ondanks hun pracht
gevaarlijk kunnen afbrokkelen. De golf die daarop ontstaat, zou
onze kayak zo doen kantelen. Begeleider Louis roept ons terug naar de werkelijkheid. Als we de nacht niet onder de blote
hemel willen doorbrengen moeten we nu onze tent opzetten.
Kamperen in de toendra
Terwijl we de toendra verkennen op zoek naar een geschikte
kampplek, stoten we op vers uitgebeende kadavers van muskusossen. De Inuitjagers lieten de koppen, hoeven en huiden
achter. “Volgend jaar komen ze de kaalgevreten schedels oppikken om ze aan toeristen te verkopen”, weet Rinie. Luguber,
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maar jagen mag in dit gebied dat net buiten het natuurreservaat ligt. Weinig hoop dus dat we hier nog levende exemplaren
zullen zien vandaag. Het in dikke wintervacht gehulde beest
leefde tijdens de ijstijd in de Lage landen en Beringia toen het
gebied tussen West-Alaska en Oost-Siberië nog een landbrug
was. In tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden, behoort de muskusos tot de geitenfamilie. Een volwassen dier
heeft een schouderhoogte van zowat 1,5 meter en weegt tot
300 kg. Onze positie (71° 17’ Noord - 24° 58’ West) verraadt
dat we almaar zuidelijker afdalen. De dagen worden korter. Beter: we krijgen enkele uren donker. Op het keienstrand steekt
ons tentenkamp schril af tegen de kleuren van de toendraherfst: rood, oranje en okergeel. Behalve matje en slaapzak
neem ik handdoek en zwembroek mee. Voor het eerst gaan
we de nacht in zonder varen.
Geflankeerd door Henri en Stefan neem ik een duik in het duister van de baai. Hooguit 20 seconden. Het duurt nog een klein
uur vooraleer ik opnieuw al mijn tenen voel. Het ijskoude, maar
kristalheldere zoutwater schudt me klaarwakker. Het is 6 uur.
Een uur later licht de kapitein het anker terwijl de zon traag de
meer dan duizend meter hoge toppen van de Caledonische
bergketen in de schijnwerpers zet. Aan stuurboord domineert
Grundtivigskirken (zo genoemd vanwege de gelijkenis met zijn
naamgenoot: de kathedraal in Kopenhagen) met zijn 1.977 meter hoogte het landschap. Gletsjer na gletsjer glijdt ons voorbij.
“Aan de hoeveelheid bloot gekomen gletsjerpuin of morenen
kun je zien dat ze zich langzaam maar zeker terugtrekken naar
hogere, koudere oorden”, treurt geoloog Adam.
Diezelfde namiddag ploffen de zodiacs te water in Rødefjord.
Onze driver, de Rus Dimitri, cruist tussen de majestueuze witte
reuzen naar een gletsjerfront dat duidelijk met afsterven is bedreigd. Zijn navelstreng met de rand van de Groenlandse ijskap
is afgesneden. En zo zijn er almaar meer. Hen wacht nu alleen
nog de smeltdood. Opvallend hoe weinig dieren we spotten, op
een koppel giervalken na. Inuits mogen hier ongestoord jagen.
De overlevers houden zich gedeisd.
Zoeken naar leven
Fotograaf Marc Slootmaekers jaagt op beelden en houdt de
tred erin wanneer we met een kleine groep de heuvels van
Sorte Eiland (70° 41’ Noord - 27° 24’ West) intrekken, op zoek
naar leven. Soms veer ik wel tien centimeter diep weg in de
mossige toendra, dicht begroeid met kruipstruikjes. Het kan
decennia duren vooraleer mijn sporen zijn uitgewist. De zon
brandt en na een half uur spoorzoeken in T-shirt vang ik een
muskusosfamilie met mijn verrekijker. We hebben de wind in de
rug, ongemerkt dichterbij sluipen zit er dus niet in. Daar krijgen
we trouwens de tijd niet voor want we moeten terug naar de
bewoonde wereld.
In Ittoqqortoormiit, Groenlands voor Scoresbysund (70° 20’
Noord – 21° 57’ West), hoop ik na vijf jaar Tore Andreasen
terug te zien. Al meer dan 30 jaar bemant hij het lokale weer-
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en telecomstation in de meest noordelijke nederzetting aan de
oostkust. In 2005 had ik hier met de man een verontrustend
gesprek over de impact van de klimaatsverandering. Toen lag
er ook nauwelijks ijs begin september. “Het had verdorie net
andersom moeten zijn”, vloekte Tore terwijl hij hoopte dat er
een natuurlijke verklaring voor de temperatuursstijging was
en dat niet wij, mensen, de enige oorzaak zouden zijn van de
drastische verandering. Benieuwd naar zijn mening vandaag,
vijf jaar later.
“Ook op zondag kun je hem in zijn weerstation vinden. Zeven
dagen op zeven”, verklapt Karina. De lokale schone heeft haar
handen meer dan vol met onze invasie van het piepkleine ‘tourist office’ annex souvenirshop van het afgelegen Inuitdorp.
Weinig tijd voor een praatje dus. Ik bonk op alle deuren van
Tores kantoren, maar nergens een teken van leven. Blijkt dat ik
hem op een haar na heb gemist. Hij vertrok met een aantal Inuits om een gestrande – lees: geschoten – walvis op te pikken.
Zo’n 20 Inuitfamilies leven hier nog echt van de jacht op muskusossen, zeehonden en … ijsberen. De jongeren nemen de
draad weer op. Jager Sejer Arge is een tevreden man. Ook al
is hij te oud (78) om zijn zonen nog te vergezellen op de lange
tochten. “Jaarlijks mogen ze maximaal 30 beren schieten,”
weet Ruth Kühn. Vier jaar geleden migreerde de Duitse naar
deze uithoek om in de winter met de sledehonden te trekken.
Als er geen sneeuw ligt, maakt ze zich nuttig in het schooltje of
werkt ze als poetsvrouw. “Een gezin onderhouden van de jacht
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is overleven. Wil je meer comfort dan moet je bijverdienen.
Toerisme biedt dan een mooi en milieuvriendelijk alternatief.”
Ook de Canadese Jennifer woont hier al een poosje. Samen
met haar Britse vriend houdt ze een sledehondenkennel. “Het
Groenlandse ras is uniek en toeristen kunnen bij ons een slederoedel huren. Interesse?” Zelfs in een nederzetting met amper 450 zielen loert de internationale concurrentie.
Het gehuil van de honden, kriskras vastgeketend tussen de
bonte verzameling kleurrijke houten huizen, weergalmt door de
kleine vallei. De Denen importeerden lang geleden het gebruik
van gekleurde huizen in Groenland. De tinten gaven vroeger
de eigendomsverhoudingen weer: rode gebouwen hadden te
maken met handel, groene met onderwijs en kerkelijke zaken,
gele met gezondheidszorg en blauwe met post en telefonie.
Het systeem is ondertussen al flink verwaterd, maar de kleuren bleven – gelukkig. Toch wordt het authenticiteitgehalte van
Scoresbysund langzaam verteerd door de oprukkende consumptiesamenleving. Ook dat is evolutie. Terwijl de Plancius
de motoren op kruissnelheid trekt richting IJsland, beloer ik
door de verrekijker de kleine motorboot langs de kustlijn die
een walvis op sleeptouw neemt. Op de koffie bij Tore zal voor
een volgende keer zijn. Nog 360 zeemijl of 36 uren varen voor
we Vopnafjördur in IJsland bereiken. Groenland deint weg, de
golven worden woeliger. 
Lees het volledige reisverhaal op www.asteriaexpeditions.be
Algemene informatie over Groenland vind je op www.greenland.com
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