DE ANDERE KANT VAN DE WERELD

Een zeilreis naar het Antarctisch schiereiland in januari 2008

Toon Vernooij
“Ah! Schumacher! Schumacher!” schreeuwt de taxichauffeur enthousiast boven
het lawaai van de motor en een rammelende carrosserie uit, als we hem vertellen
dat we afkomstig zijn uit “Olanda”. Schumacher? Hij zal toch niet die Nederlandse
dokter bedoelen die in zijn kliniek overtollig vet en rimpels van bekende Nederlanders wegwerkt? Hier? In dit godverlaten oord helemaal aan de rand van de bewoonde wereld? Maar dan begint het me te dagen: we zijn in het verre zuiden
van Argentinië. Het land waar iedere autobezitter zichzelf een autocoureur waant
en waar de naam Schumacher natuurlijk alleen maar kan duiden op de gelijknamige Duitse hardrijder. Van hieruit gezien is Europa ver weg en zijn Duitsland en
Nederland lood om oud ijzer. Zwakjes probeer ik het nog even met “Cruyff,
Cruyff”, maar dat roept slechts een vragende blik op.
Ushuaia
We zijn zojuist in Ushuaia aangekomen, het meest zuidelijke stadje van Argentinië
en onze uitvalsbasis voor een zeilreis naar het Antarctisch schiereiland. Drie weken later zullen we hier weer voet aan wal zetten, ietwat onwennig op onze nieuw
verworven zeebenen en vele schitterende, onuitwisbare herinneringen rijker.
Ushuaia is een voormalige dwangarbeiderkolonie, gelegen aan het Beagle Channel. Nu fungeert het als thuishaven voor cruises naar het Antarctisch schiereiland
en de eilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan. De hoofdstraat van het stadje
bestaat uit een rommelige verzameling van outdoor- en souvenirwinkels, hotels en
restaurants. De enige attractie is de haven, waar cruiseschepen in allerlei soorten
en maten afmeren om toeristen op te pikken of aan wal te zetten. We hebben
twee overnachtingen in een hotelletje buiten het centrum geboekt om bij te komen van de lange vliegreis en de natuur in de nabije omgeving te bekijken.
Tierra del Fuego
Wie naar het Antarctisch schiereiland wil, zal eerst de lange reis moeten ondernemen naar het uiterste zuidpuntje van Argentinië: Tierra del Fuego. De wereld
lijkt hier echt op te houden. Voorbij de laatste uitlopers van de Andes is er alleen
open oceaan, tot aan de eerste eilanden voor de kust van Antarctica.
De volgende ochtend gaan we met een minibusje naar het Parque Nacional de
Tierra del Fuego, aan de voet van de besneeuwde toppen van het Andesgebergte.
We volgen te voet het smalle kustpad langs het Beagle Channel in westelijke richting door bos dat voornamelijk uit de voor dit gebied kenmerkende Southern
Beech (Nothafagus pumilio) bestaat. Stammen en takken hebben in het barre
zuidelijke klimaat de meest grillige vormen aangenomen en zijn begroeid met
prachtige korstmossen. Bijzonder is dat verwanten van deze boomsoort verder
alleen voorkomen op Tasmanië en in Nieuw-Zeeland. Op het Antarctische continent zijn fossiele resten van vergelijkbare soorten aangetroffen. Dat wijst erop dat
deze landmassa’s ooit deel uitmaakten van het oercontinent: Gondwanaland.
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De wandelroute blijkt tot ons grote genoegen verrassend vogelrijk. Tussen de
rotsen langs het water zien we regelmatig paartjes reuzenbooteend (Tachyeres
pteneres), waarvan sommige met kuikens. Een forse eend die niet kan vliegen en
alleen voorkomt in Tierra del Fuego en op de eilanden rond Kaap Hoorn. Ook het
bos en struikgewas aan de landzijde van het pad herbergen diverse leuke soorten.
Luidruchtige groepjes doornstaartrayadito’s (Aphrastura spinicauda) foerageren in
boomkruinen en struikgewas. Als we even stilstaan, naderen ze ons tot enkele
meters. Dat doen ook de witkuifelenia (Elaenia albiceps) en de pluimmeestiran
(Anairetes parulus), allebei behorend tot de grote en zeer gevarieerde familie van
vliegenvangers van de nieuwe wereld (Tirannidae). De laatste doet sterk denken
aan een kuifmees die zijn kop in de zwarte verf heeft gedoopt.

Reuzenbooteend (Tachyeres pteneres) - Toon Vernooij

De directe omgeving van Ushuaia zelf is voor vogelliefhebbers ook niet te versmaden. Langs het water komen vooral de wat algemenere soorten voor, zoals dolfijnmeeuw (Larus scoresbii), kelpmeeuw (Larus dominicanus), Patagonische kokmeeuw (Larus maculipennis) en Andeseend (Lophonetta specularioides). Wat
verder landinwaarts, op en rond de vele zoetwaterplasjes, kun je grote weidespreeuw (Sturnella loyca) en Chileense smient (Anas sibilatrix) tegenkomen.
Alles bij elkaar levert een dagje vogelen in het nationale park en rond het stadje
gemakkelijk een stuk of 40 soorten op, en dan reken ik de vermoedelijke wenkbrauwalbatros en ongeïdentificeerde (pijl)stormvogels ver weg op het Beagle
Channel niet eens mee.
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Drake Passage
Ons verblijf voor de komende drie weken, de bark Europa, lijkt regelrecht afkomstig uit een avonturenroman over de gloriejaren van de grote zeilvaart in de 19e
eeuw. De stalen, witgeschilderde romp is circa 60 meter lang en draagt drie masten, waarvan de hoogste 35 meter is. De grote mast en fokkenmast hebben razeilen, de bezaanmast een gaffelzeil. De sierlijke boeg is voorzien van een tien meter
lange boegspriet. Het interieur van het dekhuis en de hutten benedendeks zijn
betimmerd met warmbruin, glanzend gelakt hout, wat zorgt voor een warme en
gastvrije sfeer. In de jaren 80 is het door de toenmalige eigenaar ingrijpend opgeknapt en geschikt gemaakt voor de passagiersvaart.
Als de 40 gasten in de loop van de middag allemaal zijn gearriveerd, volgt eerst
een kennismaking met de vaste bemanning en het schip. Gezien het internationale
karakter van het gezelschap is Engels de voertaal. Naar goed zeemansgebruik
heeft alles en iedereen aan boord zijn vaste plaats en functie. Dat geldt dus ook
voor de gasten; de Europa is niet een cruiseschip waar je als passagier op je dekstoeltje alleen maar achterover hoeft te leunen. We worden zonder pardon ingedeeld in een doorlopend systeem van drie wachten, wat neerkomt op vier uur op
acht uur af, en dat 24 uur per dag, zeven dagen per week. Voor ons is dat niet
zo’n ramp, want tijdens de wachten (en ook daarbuiten trouwens) hebben we alle
tijd om het zeeleven scherp in de gaten te houden en na afloop van de wacht is er
altijd de warmte van het dekhuis waar onuitputtelijke voorraden koffie en andere
versnaperingen voorhanden zijn. Alleen tijdens het bijzetten of innemen van zeilen
of als er van koers wordt veranderd moet er soms hard aan lijnen en trossen getrokken worden. Voor het overige staan we op het voordek op de uitkijk of, onder
het toeziend oog van kapitein of stuurman, aan het roer.
Het duurt ruim een half etmaal voordat de Europa de monding van het Beagle
Channel is gepasseerd. Op onze tocht naar de open oceaan worden we begeleid
door Patagonische zeeleeuwen (Otaria flavescens) en donkergestreepte dolfijnen
(Lagenorhynchus obscurus), die dicht bij het schip nieuwsgierig aan de oppervlakte komen. Er zijn opvallend veel wenkbrauwalbatrossen (Talassarche melanophrys) en zuidelijke reuzenstormvogels (Macronectes giganteus). Ook zien we
onze eerste en enige groepjes Magelhaenpinguïns (Spheniscus magellanicus),
afkomstig van de broedkolonies op de rotseilandjes in het Beagle Channel.
De 800 zeemijl brede Drake Passage, die het Zuid-Amerikaanse continent scheidt
van het vasteland van Antarctica, heeft de naam het meest onstuimige stuk oceaan ter wereld te zijn. En met recht: golven van 10 meter hoog zijn hier geen
uitzondering, evenals windsnelheden van 8 tot 9 Beaufort. Eric, de kapitein, legt
ons uit hoe je de golfhoogte kunt schatten. Als je recht vooruitkijkend de top boven de horizon ziet uitsteken, dan is de golf minstens even hoog als de hoogte
waarop je ogen zich boven de waterlijn van het schip bevinden. Staand op het
achterdek naast het stuurhuis is dat een kleine 6 meter. Vanaf die plek zien we
dus constant golven die met gemak de 6 meter halen. Dat houdt de boel lekker in
beweging. Veel van onze reisgenoten zijn hier echter minder van gecharmeerd en
verdwijnen voor langere tijd benedendeks.
Naarmate we ons verder op de open oceaan bevinden, verandert ook het dierenleven. De reuzenstormvogels verdwijnen geleidelijk uit zicht, evenals de donker3

gestreepte dolfijnen en zeeleeuwen. Voor het eerst komen de echte pelagische
soorten in beeld. In de eerste plaats natuurlijk de majestueuze reuzenalbatros
(Diomedea exulans), die ons gedurende de hele oversteek blijft begeleiden. Vooral
de jonge vogels zijn zeer nieuwsgierig en hangen soms urenlang rond het schip.
De wenkbrauwalbatrossen zijn wat onverschilliger; ze komen even kijken of er iets
te halen valt en vliegen dan weer verder. In de boeggolf duiken zo nu en dan
kleine groepjes zandloperdolfijnen (Lagenorhynchus cruciger) op, een sierlijke
dolfijnsoort met op de flanken een
kenmerkend zwartwitpatroon waaraan hij zijn naam ontleent. Grotere
walvisachtigen zien we nauwelijks,
afgezien van heel af en toe een
ondefinieerbare rugvin.
Ook vliegen er regelmatig witkinpijlstormvogels (Procellaria aequinoctialis) rond het schip, een middelgrote “tubenose” die net als veel
andere soorten van het zuidelijk
halfrond in alle zuidelijke oceanen
voorkomt. Zijn verwant, de Kaapse
duif (Daption capense), is veel
kleiner en trekt de aandacht met
zijn bonte uiterlijk en door voortdurend in grote, luid kwetterende
groepen op het water neer te strijken, vaak in de luwte van de
scheepsromp. Telkens als we ze
een eindje voorbij gevaren zijn,
vliegen ze weer achter ons aan en
strijken opnieuw neer. Dit spel
blijven ze eindeloos herhalen en Witkinpijlstormvogel ( Procellaria aequinoctialis) Toon Vernooij
het is geweldig om naar te kijken.
Niet te missen zijn de Wilsons stormvogeltjes (Oceanites oceanicus), zo groot als
een spreeuw, die bij voorkeur onder de achtersteven in het schuimende kielzog
foerageren. Met bungelende pootjes en de vleugels schuin omhoog hangen ze
laag boven het wateroppervlak. Soms krijgen ze gezelschap van het zwartbuikstormvogeltje (Fregatta tropica), een soort met een wat noordelijker verspreiding.
Hij onderscheidt zich door zijn witte ondervleugel en buik met een (moeilijk zichtbare) zwarte lengtestreep over het midden. Ook zijn gedrag is anders: hij vliegt in
een snelle, zigzaggende vlucht laag over het water heen en weer, waardoor je
hem voortdurend uit het oog verliest.
Regelmatig krijgen we gezelschap van Antarctische prions (Pachyptila desolata),
vooral nadat we de Antarctische convergentie zijn gepasseerd, en van blauwe
stormvogels (Halobaena caerulea). Deze vogels lijken speciaal geschapen voor
storm en hoge golven. Zelfs in harde wind en tussen de ziedende metershoge
schuimkoppen blijven ze onverstoorbaar. Beide soorten hebben een overwegend
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blauwgrijze kleur, net als de zee, en over rug en vleugels loopt een donkere
W-vormige streep. Je ziet nooit waar ze vandaan komen, ineens zijn ze er. Plotseling tevoorschijn schietend uit een golfdal of uit de striemende regenvlagen scheren ze pijlsnel over de golftoppen. De blauwe stormvogel is al van ver te herkennen aan de opvallend witte staartpunt, die hem van alle prions onderscheidt.
De grijskopalbatros (Thalassarche chrysostoma) is een wat mysterieuze voorbijganger die zich maar kort laat zien. Enkele keren vliegt hij het schip voorbij, zonder ons een blik waardig te keuren of ook maar een millimeter van zijn koers af te
wijken. Hetzelfde geldt voor de roetkopalbatros (Phoebetria palpebrata), een kleine, sierlijke albatros in subtiele grijstinten en met een fijn wit oogringetje en een
lange wigvormige staart. De dichtstbijzijnde broedkolonies bevinden zich op South
Georgia op enkele duizenden kilometers afstand.
Antarctisch schiereiland
Het eerste teken dat we land naderen is de terugkeer van meer kustgebonden
soorten, zoals meeuwen, jagers en sterns. Enkele dagen eerder zijn we de zogenaamde Antarctische convergentie al gepasseerd, de vrij scherpe overgang waar
relatief warm water botst op het veel koudere sub-Antarctische water. Dit gebied
is in de zuidelijke zomer enorm voedselrijk en trekt daardoor grote aantallen zeevogels, zeezoogdieren en vis aan.

Ezelspinguïn (Pygoscelis papua) met de Europa op de achtergrond - Toon Vernooij

Ten zuiden van deze grens bedraagt de watertemperatuur hooguit 1º C. Al snel
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krijgen we dan ook de eerste ijsbergen in zicht, soms met een omvang van meerdere vierkante kilometers. Het is een onvoorstelbaar gezicht om deze reuzen van
dichtbij te zien, meegevoerd op de eeuwigdurende cirkelgang van de Westenwinddrift.
Korte tijd later doemt in de heldere ochtendzon het eerste land op: de besneeuwde bergtoppen van Livingston Island, dat onderdeel is van de South Shetland
Islands voor de noordwestkust van het Antarctisch schiereiland.
De Europa vaart langzaam tussen de eilanden door, op weg naar ons doel van die
dag. Dicht bij de kust valt de wind geheel weg en als we rond het middaguur voor
anker gaan en de motoren worden uitgezet, merken we hoe overweldigend stil
het is. Heel in de verte is alleen het hinnikende geroep te horen vanuit een kolonie
ezelspinguïns (Pygoscelis papua). Af en toe klinkt over het water het geblaas van
een opduikende walvis, een snel vervagend dampwolkje achterlatend, en het
geplons van foeragerende pinguïns. Verder is het stil, stil en nog eens stil.
Die zelfde middag landen we op Barrientos Island. Wat een woeste schoonheid!
Het landschap bestaat uit grijze en roestbruine rotsen, sneeuw en ijs met hier en
daar wat groene accenten van de schaars groeiende mossen en de twee enige
bloeiende planten van het Antarctisch gebied: een gras (Antarctische smele) en
Antarctisch parelkruid. De barre klimatologische omstandigheden maken de natuur op het land uiterst kwetsbaar, reden waarom de toegang tot eilanden en
kusten aan strikte regels is onderworpen. Alleen bepaalde eilanden en delen daarvan zijn toegankelijk voor beperkte aantallen mensen, men mag niets meenemen
of achterlaten en men is verplicht kleding en schoeisel zo goed mogelijk te ontsmetten. Broedkolonies en rustplaatsen van zeezoogdieren zijn verboden terrein
en dieren die toevallig je pad kruisen, hebben absolute voorrang. Reisorganisaties
die zich niet aan deze regels houden, lopen de kans hun landingsrechten kwijt te
raken. En voor het geval je dat al niet spontaan zou doen, wordt je dringend verzocht om je aan de wal steeds rustig en kalm te gedragen en vooral niets te verstoren.
Elk vrij en enigszins horizontaal plekje van onze landingsplek is bezet door broedende pinguïns, merendeels ezelspinguïns en enkele groepjes kinbandpinguïns
(Pygoscelis antarctica). De meeste hebben inmiddels flinke donskuikens. Pinguïnkolonies vormen een geweldig mooi schouwspel. Als we op enige afstand op ons
gemak toekijken, zien we hoe overal wat te doen is. Voortdurend zijn de vogels
met elkaar en met hun kuikens aan het communiceren. Volwassen vogels waggelen af en aan, net teruggekeerd van of op weg naar een foerageertocht op zee.
De volwassen vogels op het nest lijken zich na een poosje te vervelen en beginnen als tijdverdrijf de buren te pesten door steentjes uit hun nest te pikken. Dat
leidt natuurlijk tot een hoop gekrakeel met wijd opengesperde snavels over en
weer, waardoor de eindelijk ingedommelde kuikens weer wakker worden en gaan
zeuren om voedsel. En zo gaat dat de hele godganse poolzomerdag door. Tussen
de nesten scharrelen zuidpoolkippen (Chionis alba), op zoek naar uitgebraakte
voedselresten en dode of ernstig verzwakte jongen.
Zo in het verrassend warme zonnetje ziet het leven er zorgeloos uit, maar schijn
bedriegt. Voortdurend liggen rovers op de loer, vooral reuzenstormvogels en zuidpooljagers (Catharacta maccormicki). Een onbewaakt kuiken of ei is zo goed als
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zeker verloren, maar ook door vermoeidheid verzwakte volwassen pinguïns zijn
hun leven verre van zeker. En tijdens hun foerageertochten zijn ze de gewilde
prooien voor diverse zeezoogdieren, zoals orca’s (Orcinus orca) en zeeluipaarden
(Hydrurga leptonyx).

Kinbandpinguïn (Pygoscelis antarctica) - Toon Vernooij

De South Shetland Islands hebben een relatief mild klimaat. De dag dat wij er
aankomen is het voor zuidpoolbegrippen zelfs warm. De sneeuw begint in de zon
flink te dooien en de pinguïnpaadjes zijn in één grote modderpoel veranderd.
Overigens is dat niet ongebruikelijk in het zomerseizoen en het heeft niets te maken met de opwarming van de aarde. De gevolgen daarvan zijn echter wel op
andere manieren merkbaar. Zo is de gemiddelde hoeveelheid zeeijs aan de westkant van het Antarctisch schiereiland gedurende de zomer de laatste jaren dramatisch afgenomen. Zeeijs heeft een onmisbare functie in de levenscyclus van het
fyto- en zoöplankton waarvan het hele ecosysteem rond de kusten van Antarctica
afhankelijk is. Men vermoedt dan ook dat de recente daling van de aantallen Adeliepinguïns (Pygoscelis adeliae) samenhangt met deze afname van het zeeijs.
Menigeen stelt zich bij het zuidpoolgebied een tamelijk gelijkvormig en doods
landschap voor, maar tijdens ons bezoek blijkt hoe verrassend gevarieerd het
eigenlijk is en vooral hoe enorm rijk aan dierenleven. Ieder vrij plekje wordt ingenomen door broedkolonies van pinguïns, jagers, aalscholvers en reuzenstormvogels of luierende zeeolifanten (Mirounga leonina). De pinguïnkolonies bestaan niet
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zelden uit duizenden, zo niet tienduizenden dieren, en de aanblik ervan is keer op
keer weer een indrukwekkende ervaring.
Een wel heel bijzondere plek is Deception Island, dat feitelijk bestaat uit de overblijfselen van een geëxplodeerde vulkaan, een zogenaamde caldera. Via een smalle zee-engte varen we de reusachtige krater binnen. Daar ontvouwt zich een bijna
surrealistische wereld. De kraterwanden bestaan uit vulkanische as in allerlei tinten geel, rood en zwart. Op de stranden en aan de voet van de kraterhelling staan
de verwrongen resten, half bedolven in modderstromen en dikke aslagen, van een
nederzetting van een walvisoliefabriek die ooit het eigendom was van Noorse
walvisvaarders. Begin jaren 70, bij de laatste uitbarsting, hebben de toenmalige
bewoners van een Britse basis het eiland definitief verlaten. Nu verblijven er gedurende de zomer alleen nog wetenschappers die geologisch onderzoek doen. Het
eiland is nog steeds vulkanisch actief, wat vooral blijkt uit een aantal warme bronnen dicht onder de kust. Daar is het water soms zo warm dat er zelfs gezwommen
kan worden. Overal op de stranden vind je skeletresten van walvissen en restanten van stukgeslagen sloepen en ingestorte hutten.

Zeeluipaard (Hydrurga leptonyx) - Toon Vernooij

Het vervolg van onze reis brengt ons dichter bij het eigenlijke vasteland. Helaas
verslechtert het weer, waardoor het zicht beperkt wordt. Rustig varend door het
Lemaire Channel, zien we tijdens korte opklaringen af en toe een zeeluipaard op
het drijfijs. Het gestroomlijnde lichaam met de reptielachtige kop is kenmerkend
voor deze soort. Ogenschijnlijk lijken ze te slapen of zomaar een beetje te luieren,
maar in werkelijkheid is gewoon nietsdoen in de barre weersomstandigheden van
Antarctica de beste manier om kostbare energie te besparen. Dus als de dieren
niet op jacht zijn, zoeken ze een plekje waar ze ongestoord kunnen liggen. Zolang
wij niet te dichtbij komen, lijken ze zich ook niet aan ons te storen. Overigens is
het een regel voor de schepen in het gebied om dieren de ruimte te geven, zolang
de veiligheid daardoor niet in gevaar komt.
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Ronduit spectaculair zijn de bultruggen (Megaptera novaeangliae), met hun enorme zwarte lijven glijden ze soepel door het water en soms komen ze zo dicht
langs het schip dat we ze bijna kunnen aanraken. In deze tijd van het jaar zijn het
voornamelijk vrouwtjes met hun kalf die deze voedselrijke wateren opzoeken om
te foerageren.
Op 22 januari bereiken we het zuidelijkste punt van de reis: Vernadsky, een
Oekraïens onderzoeksstation op 65º14’ Z. Dat is nog net boven de poolcirkel, die
op 67º Z ligt. Voor de Europa is nog verder zuidelijk varen te gevaarlijk. Niet dat
het ons iets uitmaakt, want de indrukwekkende gletsjerwanden van het hoog
boven ons oprijzende landijs en de duizenden meters hoge bergtoppen geven
toch al het gevoel dat wij nietige mensjes hier helemaal niet thuishoren. Vaak
staan we urenlang aan de railing alleen maar te kijken naar het traag voorbijglijdende schouwspel van ijsbergen in allerlei onwerkelijke tinten blauw tegen een
achtergrond van loodrechte ijswanden en rotspieken. Zo nu en dan stort met veel
geraas een gigantisch brok landijs in zee, golven veroorzakend die het schip
zachtjes doen wiegen. Behalve bultruggen zien we in deze zeestraten ook regelmatig dwergvinvissen (Balaenoptera bonaerensis), een karakteristieke soort voor
deze wateren, en we worden zelfs getrakteerd op twee passerende sneeuwstormvogels (Pagodroma nivea), spookachtig wit voorbijzwevend in de mist.

Zuidpoolkip (Chionis alba) - Toon Vernooij

De volgende dag wendt de Europa de steven weer naar het noorden. Onze laatste
landingsplaats is Port Lockroy, een Engelse basis op een eilandje, midden tussen
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de ezelspinguïns. De houten gebouwtjes waren oorspronkelijk buiten de kolonie
gebouwd, maar gek genoeg bleken de pinguïns de nabijheid van mensen juist
zeer op prijs te stellen. Binnen enkele jaren verplaatsten ze hun kolonie en nu
broeden ze praktisch op de drempel van de voordeur. De basis is ook zeer populair bij de vele tientallen zuidpoolkippen en jagers, die op de nok van het dak een
perfecte uitkijkpost hebben.
Terugreis
De vier dagen durende oversteek naar Ushuaia en de hervatting van het wachtlopen bieden een goede gelegenheid om alle ervaringen te laten bezinken. Als we
Kaap Hoorn weer zijn gepasseerd, lopen we tegen het einde van de dag in een
flinke storm. Huizenhoge golven, blauwgroen doorschijnend in het lage zonlicht,
slaan over het dek. Alle zeilen moeten ijlings worden ingenomen. Vastgehaakt aan
veiligheidslijnen genieten we op het achterdek urenlang van dit natuurgeweld, dat
op de valreep de veelheid aan indrukken en herinneringen nog eens lijkt te onderstrepen. ’s Nachts neemt de storm geleidelijk af en als we de volgende ochtend
slaperig aan dek komen, liggen we voor anker in de spiegelgladde wateren van
het Beagle Channel. De reis zit erop.
Onderweg hebben we geleerd wat het advies “Eén hand voor jezelf, één hand
voor het schip” betekent bij windkracht 6 of 7, hoe je kunt voorkomen dat je
’s nachts uit je kooi dondert en allerlei andere wetenswaardigheden die het leven
aan boord veraangenamen. Zelfs eten bleek een avontuur op zichzelf en menigmaal hebben we de borden door het dekhuis zien vliegen.
Maar wat we boven alles aan onze reis hebben overgehouden, is het besef hoe
ongelooflijk mooi en waardevol het zuidpoolgebied is. Toerisme naar dit soort
gebieden kan lokaal een serieuze bedreiging voor het kwetsbare ecosysteem inhouden, maar het kan ook - mits goed gereguleerd - een belangrijke bijdrage
leveren aan de bewustwording van onze menselijke taak om alles in het werk te
stellen dat deze schitterende natuur voor toekomstige generaties behouden blijft.
Iets van dit besef heb ik in dit verhaal willen overdragen.
Dankwoord
Graag wil ik hierbij mijn dank uitspreken aan de bemanning en gidsen van de
Europa. Zonder hun onvermoeibare inzet, humor en en de kennis die zij met ons
deelden was deze reis nooit mogelijk geweest.
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