
        

 

Project the First Oil Adventure   

 

Het is 1594.  Willem Barentsz vaart uit om een route om de Noord te verkennen. Deze 
route zou nieuwe kansen bieden om handel te kunnen drijven met Azië. 

Het is een tocht van hoop en hoge verwachtingen. Na drie pogingen en desastreuze 
gebeurtenissen valt alle hoop in duigen. De route is niet gevonden en na een 
gedwongen overwintering op Nova Zembla heeft Willem Barentsz de laatste tocht met 
zijn leven moeten bekopen. De teleurstelling is groot. 
Toch was zijn expeditie van groot belang; door het optekenen van de reis en het in 
kaart brengen van het gebied, werd men vertrouwd in dit vaargebied. 

Tijdens expedities zijn bij Spitsbergen enorme hoeveelheden walvissen gespot. Dit 
biedt nieuwe kansen. In het begin van de 17e eeuw is er in Europa een periode van 
schaarste van plantaardige oliën en vetten en de graanprijzen zijn torenhoog. Men 
gaat op zoek naar alternatieven en onder andere de Nederlanders en Engelsen vinden 
deze in walvistraan. 

Van deze periode, waarvan wij ons weinig bewust zijn, liggen op Spitsbergen de 
restanten. Deze zijn goed geconserveerd gebleven door de permafrost. Door de 
klimaatveranderingen en het opwarmen van de aarde smelt het permafrost met als 
gevolg dat de nu nog zichtbare sporen en overblijfselen van onze avonturiers en de 
eens zo florerende walvisvaart in de 17e eeuw op Spitsbergen, ons Nederlandse 
culturele erfgoed verloren dreigt te gaan.  En daarmee de sporen en zichtbare 
consequenties van de menselijke aanwezigheid in dit kwetsbare gebied.  

De geschiedenis herhaalt. In de 17e eeuw was men op zoek naar een route om de 
Noord. In de 21e eeuw is het eerste containerschip dat de haven van Rotterdam via de 
Noordelijke route heeft bereikt een feit. Was men destijds op zoek naar grondstoffen, 
ook nu zijn alle ogen gericht op de mogelijkheden om grondstoffen te delven in dit 
kwetsbare gebied.  

In het begin van de 17e eeuw was er een gereguleerde vangst als gevolg van een 
octrooi van de staten generaal in combinatie van prijsafspraken en vangstquota. Op 
het moment dat het octrooi was afgelopen gingen investeerders risico spreiden door 
te investeren in verschillende schepen, waardoor er meer schepen afvaarden naar het 
gebied en de populatie walvissen af nam. 

Wat leren we van onze geschiedenis? 

Hoe gaan we om met de grondstoffen die tot onze beschikking staan? 



Ik maak beeldverhalen. Voor mijn project the first Oil adventure ben ik met een 
zeilboot afgereisd naar dit noordpoolgebied, om te laten zien hoe alle overblijfselen 
van deze periode liggen als litteken in het landschap, als getuige van onze 
aanwezigheid.  

In mijn (analoge) fotoproject wil u meenemen in mijn fascinatie voor dit gebied en het 
onderwerp de walvisvaart in de 17e eeuw. Wat hebben de avonturiers doorstaan? In 
welke omstandigheden moesten zij het werk doen? Hoe zag de omgeving eruit? Aan 
welke gevaren stonden zij bloot? En ook wat heeft hun handelen voor gevolgen gehad 
in dit kwetsbare gebied? Door het fotograferen van de overblijfselen op een 
verhalende manier wil ik graag mensen bereiken en bewust laten worden van de 
schoonheid van dit kwetsbare gebied en de zware offers die onze avonturiers hebben 
gebracht, vaak hun leven… 

Mag ik u uitnodigen mee terug te gaan naar de 17e eeuw op Spitsbergen? 

 

 

 

 

 

 


