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I.Inleiding»
Van augustus 1968 tot enmet september 1969heeft een Nederlands
Wetenschappelijk team van vier man overwinterd inhet Oostelijkegedeelte
van deSpitsbergen archipel«, (78°5'N.B.,20°55'O.L.)De expeditie ging
inI968van start met 7deelnemers:
Eric Flipse,23jaar,biologiestudent,, technisch praktische leiding;
Ko deKorte,26 jaar, biologiestudent, ornitholoog;
Paul deGroot,21jaar,assistent;
Piet Oosterveld, 29 jaar,biologiestudent,wetenschappelijke leiding;
Dr.A.vanWijngaarden, bioloog,algehele leiding;
NicoVergouw enHenkVlug,assistenten.
De laatsgenoemde drie keerden in september 1968,na de installatie van
hetkamp terug.Ook maakten 2manvanradio &TV de expeditie gedurende
de zomer van 1968mee.
Op deN-W punt vanEdge/ya,KappLee,werd eenwinterhut gebouwd,
welke de barre klimatologische omstandigheden uitstekend heeft doorstaan.
Het doel van de expeditie was ineerste instantie zoveel mogelijk
algemeen biologische gegevens te verzamelen omtrent de ijsberen indat
gebied o.a. door dezedierenvan merktekens te voorzien.Daarnaast is
nog op talvanandere terreinen biologisch onderzoek verricht,waarvan
elders verslag isuitgebracht (zieVII-Lit.).
De organisatie van een dergelijke expeditie vergt vanzelfsprekend
veel tijd..Voor eenverblijf vanmeer dan een jaar in depoolstreken moet
alles inéénkeer meegenomen v/orden.Op mogelijkheden,omachteraf nog
aanvullingen tekunnen sturen moet,i.v.m.de moeilijke toegangkelijkheid
vanhet gebied, zeker niet gerekend worden. In dit verslag wordt de
deugdelijkheid vruide voorbereidingen ophet gebied vankleding, voeding
enmedische verzorging beoordeeld aan dehand van de ervaringen, welke
met desbetreffende materialen zijn opgedaan.
De expeditie als geheelheeft f.265-000.= gekost.Voor niet minder
dan f. 165.000.= zijn gratis materialen terbeschikking gesteld en
diensten verleend. De restorende f. 100.000.= ismet behulp van eenaantal fondsen (^0.000), industrie enbedrijfsleven (17.000), particulieren
(15=000)enuit werkzaamheden van de expeditie-publiciteit e.d. (28.OOO)bijeen gebracht.Voor een gedetailleerde weergave van dekosten
verwijs iknaarhet financiële verslag (VII Lit.).
Toen bleek dat geen bestaande instelling dewerkzaamheden terorganisatie van de expeditie opzich wilde nemen,werd deStichting ter
ondersteuning van deNederlandse Spitsbergen Expeditie opgericht,welke
met medewerking vanhet Rijksinstituut voor Natuurbeheer en de Stichting
voorZuiver Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.0.)het geheel een organisatie
vorm gaf.

H o Klimatologisch overzicht.

Het oostelijke gedeelte van de Spitsbergen archipel wordt niet
meer beïnvloed door de laatste uitlopers van de golfstroom, zoals de
westelijke kusten vanhet hoofdeiland; dehoofdtrekken vanhet klimaat
worden bepaald door dekoude poolstromen uit het N-0;de omstandigheden
zijnhoog-arctisch» Vanafhalf september t/m half mei zijn de temperaturen permanent onderhet vriespunt» De zomer duurt slechts 3maanden
(half juni -half september)» De laagste'temperaturen inhet seizoen
zijn gemeten eind december,-36 C, dehoogste in juli, + 8 C.
De gemiddelde wintertemperatuur (oktober -april) is-20 C, de gemiddelde zomertemparatuur (juni -augustus) +k C.Het betrekkelijk hoge
temperatuurniveau in de winter wordt veroorzaakt door de nivellerende
werking van de gedurende ca.driekwart van de tijd optredende poolstorBien.Bij windstil weer vormen temperaturen tot -50 C opVest«
Spitsbergen geenuitzondering, een dergelijk weertype isechter gedurendehet seizoen 1968-1969 inhet Oosten slechts bijhoge uitzondering
over eenzeerkort tijdsbestek waargenomen» Poolstormen uit derichtingen vanN-0 totZ-0 tot enmet windkracht 12van de schaal van
Beaufort zijn echter frequent voorgekomen» Windkracht 12 is orkaankracht
(het maximum),waarbij zware bomen ontworteld v/orden» De neerslag in
het gebied is gering (la200mm»),grotendeels ook 'szomers in de vorm
van sneeuw» Neerslag trad meest opna een weersomslag d.w.z.wanneer na
eenperiode van Oosterstorm dewind krimpt (voornamelijk 'swinters)
naar het N-W ofruimt (voornamelijk 'szomers)naar het Zuiden»
Alhoewel de feitelijke neerslag gering isbrachten ook de Oosterstormen
geweldige hoeveelheden opgewaaide sneeuw aan enniet alleen sneeuw;
op diverse plaatsen isaan de lij-zijde van deheuvels meer dan een
halve meter gruisneerslag gemeten.
Op 23 oktober verdween de zonvoor goed onder dehorizon; gedurende
de maand november enbegin februari iseen duidelijk verschil in dag-en
nachtlichtintensiteit waarneembaar.December en januari zijn vrij donker,
welmoet echter bedacht worden dat de maan gedurende dehelft van deze
tijd bijhelder weer voldoende licht verschaft om je buiten tekunnen
oriënteren, terwijl ook het Noorderlicht, op deze breedte aan de
Zuiderhemel, geenuitzondering vormt» Op 21 februari is de zon terug;
van deze tijd t/m half april worden de dagen snel langer,terwijl vanaf
half april t/m 2.kaugustus de zonniet meer onder dehorizon verdwijnt.

III.Kledini
a.Algemeen.
Bij deuitrusting van een expeditie als deze is de eerste gedachte
"het is daarkoud en er moet dus zeer warme kleding mee".Nu isdeze
gedachte niet fout,maar toch enigszins beperktoDe koude inhet oostelijk gedeelte van deSvalbard archipel wordt niet zozeer bepaald doorde
temperatuur op zich dan wel door de doorgaans harde tot stormachtige
winden«,Aanwarme kleding opzichheb je dusniets zolang deze niet
tevens winddicht ofvan een winddicht overtrek isvoorzien.Bij windstil
weerkan iemand bij -20 C eenhele tijd met onbedekte huid buiten lopen
zonder dat er zelfskeu gevoeld wordt,hetgeen ieder, die wel eens op
wintersport isgeweest kan bevestigen» Wanneer het bij -20 C echter
tevens nogwindkracht 8waait is onbedekte huid binnen 2minuten bevroren.
Bij devoorbereidingen van de expeditie isafgegaan op ervaringen
met diversekledingsoorten, welke echter voornamelijk zomers ofmaargedurende korte tijd 'swinters waren opgedaan.Voor eendoeltreffende
kleding voor een overwintering bestaat nauwelijks enige literatuur,
terwijl er ook nauwelijks kleding speciaal voor dit doel gemaakt wordt.
Ieder gaat af op eigen ervaringen enbehoeften en stelt op grond daarvan
zijnkledingpaket samen.Het resultaat daarvan isbij verschillende
groepen enpersonen z eer uiteenlopend, terwijlhet moeilijk vast te stellen is,wat nu eigenlijk het beste zou zijn.Diverse uitrustingsstukken
van deNederlandse SpitsbergenExpeditie wordenhier (c)ophun merites
besproken terwijl devolledige kledinglijst van éénmanwordt gegeven(b).
Eenaantalartikelen zijn met geruime korting ingekocht; specifieke
kleding is inNederland maar in zeer beperkte mate beschikbaar; hiervoor
werd gebruik gemaakt vanhet Skandinavische fabrikaat. Intotaal iser
f.7800„= aankleding uitgegeven dat is y/ovan de totale expeditiekosten
en f.1^5.=per man/per maand.

(Ill)bo Uitrusting van één man vanhet winterteam.--')

aantal

artikel

nadere omschrijvien en fabrikaat.

k stel

lang ondergoed

3 Suisses

k stel

lang ondergoed

ïemova vibrostatic

k paar

noorse sokken

3 Suisses, geitewol

N 6 paar

noorse sokken

Noors fabrikaat, geitewol

6 paar

kniekousen

1

spijkerbroek

1

manchester kniebro ek

1

poolpak

1

Helly Hansen,Noors

'broekriem

kunststof

2

truien

2 paar

handschoenen

1 paar

noorse wanten

3 paar

rubber laarzen

N 1 paar

mucklucks

lange schapehuiden sokkenmet
canvas overtrek, Deens fabrikaat

1'
N 1
1 paar

anorak

Noors fabrikaat

bivakmuts

wol

winter laarzen

voetstuk rubber,bovenstuk leer;
Gronninger stovlar Zweeds

2

mutsen

wol

1 paar

wanten

nylon buiten,gevoerd binnen

1 paar

wanten

nulon overtrek wanten

N 1 paar

wanten

kantoenen overtrek wanten,winddicht,met lange boord

1

donsjack

fabrikaat Demmenie

1 paar

donsschoenen

voor binnenshuis,fabrikaat Demmenie

2

shawls

wol

if

badhanddoeken

k

lakens

2

slopen
speciale uitrusting

1 paar

werkhandschoencn

1 paar

schiethandschoenen

2 paar

plastic handschoenen

N 2paar
1 paar

rubberhandschoenen

waterdicht, gevoerd

bergschoenen
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1

waadbroek

1

zeilpak

1

zuidwester

1/2

nylon jack

1

poolslaapzak

1

dekenslaapzak

1/2

valhelm

HellyHansen.

donsmet extra overdek, Demmenie

1/2 paar sneeuwschoenen
2 paar

skis + stokken

loopskis,hout,Bonna fjellski,
Noors fabrikaat,licht metalenstokken
Kandahar

2 paar

skibindingen

2

skibrillen

1 paar

gamaschen

1 paar

skischoenen

1

windbroek

kunststof,Noors fabrikaat

1

windkap

leer, gevoerd

1/2

broek

schapenleer met dewolaan debinnenkant

aluminiumfolie/kunststof
nooddeken (rescue blanket)
1

) De lijst verschaft alleen een overzicht van deuitrustingsstukken,welke door de expeditie verstrekt zijn; particulier
meegebrachte kleding alskort ondergoed, overhemden e.d. is
niet opgenomen» Voor de totalehoeveelheid kleding moet deze
lijst met vier vermenigvuldigd worden, terwijl enigeuitrustingsstukken,welke door de ondersteuningsgroep van 3man gedurende
de maand augustus 1968gebruikt zijn,ernogbijkomen.

N= nagekomen uitrusting.

-6.(III)e Ervaringen,
Het is in de loop van de overwintering gebleken dat niet volstaan
kon worden met één soort kleding,b.v.alleen tegen dekou,maar dat
voor de verschillende doelen enbezigheden ook zeer verschillende soortenkleding nodig zijn.Zo is debenodigde uitrusting voor een sneeuwscooter-tocht bij -20 C, windkracht 5)welvan volmaakt andere aard dan
deuitrusting die onder dezelfde omstandigheden voor een skitocht nodig
is.Naast winddichte kleding voor zomer enwinter moet er ookwaterdichte zijn voor de zomer.Speciaal voor de geëxponeerde lichaamsdelen,
hoofd,handen envoeten,moet doeltreffendekleding aan een aantal
eisen voldoen, die lang niet altijd enkelvoudig te combineren zijn.
Zomerkleding. Inprincipe hoeft deze weinig te verschillen vande
kleding op onze breedte gedurende die tijd.Dit iswellicht integenstelling met wat veelmensen, die zich voor een zomervakantie in Skandinavie
al op zijn winters uitrusten, zich voorstellen.Alhoewel de gemiddelde
luchttemperatuur voor de 3zomermaanden slechts k Cbedraagt op
Spitsbergen, ishet effect op een zomerse windstille daghetzelfde als
hier -alles zoveel mogelijk uit -;wanneer de thermometer vlak bovende
vegetatie wordt gezet kan deze oplopen tot maar liefst 35 C, opbeschutteZuidexposities zelfs tot boven de ^0 C,zodat,het duidelijk isdat
het mikroklimaat,waar deplantengroei zijn voor deze breedten toch nog
ruime gevarieerdheid aan dankt,nog zokwaad niet is.Er moet echteraltijd gerekend worden met demogelijkheid van regen,wind enkoudere
perioden; een warme trui met een waterdicht jek daar overheen biedt voldoende comfort.Als schoeisel zijn in dergelijke gebieden met veelal
vochtige sompige bodem alleen rubber laarzen bruikbaar.Het enige aspect
waar de zomerkleding opSpitsbergen soms inverschilde met elders lag in
het feit dat ook 'szomers wel eens lang ondergoed werd gedragen.
Winterkleding. 'sWinters werd altijd lang ondergoed gedragen;
erwaren 2soorten: 3Suisses voor normaal gebruik enTemora vibrostatie
voor speciaal gebruik; beide hebben uitstekend voldaan;het laatsgenoemde
verschafte bij langdurige werkzaamheden -sneeuwscootertochten, winterkamperen, ijsberenwerk -bij lage temperaturen een volkomen comfort;
washet werk echter van eenmeeractieve aard, -lopen,skiën,zwaarwerk buiten -, danwerd dit product bij temperaturen boven de -15 C
als tewarm ervaren.

-Binnenshuis-

-7e-

Binnenshuis was dekleding normaal tot onder normaal dat wil zeggen
erwerd vaak minder gedragen dan inNederland onder dezelfde omstandigheden; dit iseen gevolg van debijalle deelnemers geconstateerde aanpassing op een lager temperatuurniveau; jehebt het eerder warm -bij 12
kamertemperatuur ging de.kachel meest uit -en jehebt het lang zo gauw
nietkoud, -bij 7 kon jenog comfortabel in je overhemd zitten lezen,
ofzittend werk doen;bij lichamelijk werk binnen -timmeren e.d.bleek een temperatuur boven 0 al voldoende, ca. k optimaal enboven8
puf,puf,watheet!
Voor skitochten over meer dagen buiten wasnogal wat kleding nodig;
voor skiën op zich voldoet een gebruikelijke wintersport-uitrusting,
wel moeten geen overmatige inspanningen geleverd worden omdat transpiratie onder alle omstandigheden bij vorst v^nmeer dan10 Cuit denboze
is; worden deactiviteiten bijdeze temperatuur gestaakt dan treedt
meteen--bevriezing op enverliest dekleding een deel van zijn isolerende
werking.Daarom moet in een dergelijk geval direct warme'kleding erbij
aangetrokken worden, die in derugzak ismeegevoerd,hetgeen met koude
vingers vaak een zeer bewerkelijke rnanoevreis.Voor dagtochten isde
buurt van debasis gaat alleen maar eenwinddichte anorak over debinnen
kleding heen en ingeval vanveelwindnog een extra windbroek, terwijl
ingeval vanbuitengewone kou onder deanorak noghet donsjack gedragen
werd.Dit laatste,speciaal voor de expeditie vervaardigd door Demmenie,
was de gewone buitendracht bijwerkzaamheden vanalgemene aard,waaralle
deelnemers uitermate tevreden over waren» De meeste kleding werd gedragen
tijdens stilzittend werk bij lage temperatuur enwind, b.ï. sneeuwscooter
tochten: lichaam achtereenvolgens: ondergoed,binnenkleding, poolpak,
donsjack, winddichte broek enanorak;hoofd: leren gevoerde windkap,
capuchon donsjack, capuchonanorak, sjaal-voor neus enmond, ogen afgedekt
met sneeuwbril;handen: ettelijke-lagenhandschoenen; voeten: binnensokksn ofkousen met daar overheenraucklucks.Deze combinatie heeft voorhet
gestelde doel ruim voldaan.
De aanvankelijk meegenomen uitrusting was onvoldoende om de werkzaamheden goed uit tekunnen voeren.Tijdens de winter is daarom om aanvulling
verzocht van die artikelen die in de lijst metN (nagekomen) genoteerd
staan.Speciaal dehand- envoetbedekking schoot tekort. Rubber laarzen
kunnen tot ca.-5 C comfortabel genoeg zijn; daarnaast waren er winterlaarzen die tot -15 C goed te gebruiken zijn.

-De-
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De gemiddelde wintertemperatuur isechter -20 en om niet altijd met
koude voeten te zitten zijn de inGroenland ontwikkelde eskimo-dracht,
mucklucks,besteld, welke inhet voorjaar het euvel vankoude voeten
naar het verleden verwezen.Voor de werkzaamheden met de ijsberen was
erbehoefte aan waterdichte handschoenen, de daartoe meegebrachte
plastic exemplaren bleken van geen enkelnut; zelfs bij.10 boven nul
krijg je daar nog steenkoude handen in; de later aangevoerde gevoerde
rubber handschoenen beantwoorden volledig aanhet doel.Ook waren
eigenlijk alle handschoenen tekort, dat v/ilzeggen, depols werd onvoldoende gedekt; eenmaal zijn er daarbevriezingsverschijnselen opgetreden.
Winddichte katoenen overtrck-handschoenen met een lange boord hebben
later dit verschijnsel voorkomen» Technische karweitjes buitenshuis
konden meestal niet met handschoenen aan opgeknapt worden» Het isdaardoor tebegrijpen dat deze naar verhouding eenvoudige zaken onder de
winteromstandigheden vaak vrij langdurige karweien waren; één minuut
sleutelen,3minuten opwarmen,weer 1minuut sleutelenetc»
Bij dehoofdbedekking is de condens van deademhaling (neus en mond)
een probleem; eennatuurlijke vacht,baard,biedt zeker geenvoordeel;
na 10minuten is de snor aan debaard vast gevroren envormt met de
sjaal er overheen eenharde koek; ook is de condens geneigd om opde
bril neer te slaan en daarmee het uitzicht volledig te niet de doen»
Voor dit ongemak isnog nergens een bevredigende oplossing gevonden;
vetting van debrilleglazen kan condens wei een tijdje,maar toch nooit
volledig voorkomen» Condensneerslag op debontkraag isvanminder ernstige aard enkan voorkomen worden door veel vraatbont tegebruiken;
wijbeschikten echter over kunstbont op de donsjekken en wolve_bont
rond deanorak» Het condensprobleem doet zich ook voor bijkamperen
onder vorstomstandigheden, waarbij slaapzakken de isolerende werking
na enige dagen volledig verliezen» Hierover zal in devolgende technische
rapporten nog verslag gedaan worden.
Een enkel uitrustingsstuk verdient nog eenaparte vermelding»
De bergschoenen zijnnauwelijks gedragen,net terrein was inhet algemeen
weinig alpinistisch» De waadbroek heeft uitstekende diensten bewezen
bij in-enuitladen van op ze dobberende sloepen en inhet algemeen bij
manoevres waar eenboot te paskwam» Gedurende de zomermaanden lager
éénbij de rivier opgeslagen om een droge overtocht te verzekeren«
Een zeilpak is zondermeer een'must"bijalle werk ophet water»

-De-
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De snoeuwschoencnhaddonachterwege kunnen blijven; de sneeuw isvrij
snel dermate hard dathet zelfs mothoge hakken nog speciale inspanningen zouvergen om er eenafdruk opachter te laten; ze zijn éénmaal
gebruikt inverse sneeuw omberesporen na tebootsen met de bedoeling
dat deanderen erachter aan zouden gaan.De loopski'shebben goed voldaan; alpiene manoevreskonden niet gemaakt v/orden inverband met de
hardheid van de sneeuw en de gesteldheid van de ski's; geenharde kanten
on geenvaste bindingen; inverband methet zware terrein,pakijs e.d.
zijn de ski's na eenhalf seizoen bij regelmatig gebruik wel volledig
versleten- Huiden overkleding is'(c.f.eskimo's)bij strenge vorst
ideaal;bij lichte vorst wordt echter alwater opgenomen b.v,ophet
zitvlak,waardoor de isolatie verloren gaat.
Het ismoeilijk om,bijgebrek aan ervaring,verschillende mankementenvan tevoren te voorzien» Gelukkig konden enige achteraf gebleken
noodzakelijke artikelen nog,zijhet wat laat,aangevoerd worden.
Moge dit verhaal eenbijdrage leveren ombij een volgende gelegenheid
volledig beslagen ten ijs teverschijnen en datherinnerd ineens aanhet
feit dat er geen schaatsen meegenomen'waren, die een volgende keer zeker
niet zullen ontbreken; ophet doorgaans sneeuwvrije zee-ijs bieden
schaatsen meerhouvast dan ski's oflaarzen.

..-.
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IVVoeding»
a» Algemeen.
..WieopSpitsbergen wil overwinteren wordt door het Noorse Gouvernement verplicht voedsel-voorraden voor tenminste twee jaar mee tenemen.
Immers dekans isaltijd aanwezig dat tengevolge van de ijstoestand het
niet mogelijk isom de mensen de daaropvolgende zomer terug tehalen.
Dat dit geen loze regel isbleek onder meer in1968,toen twee pelsjagers,
die op een eilandje ten 0« vanEdge^ya overwinterden, noodgedwongen daar
nog een winter moesten doorbrengen» Ook deNederlandse Spitsbergen
Expeditie istoenmet de zware ijstoestand geconfronteerd tengevolge
waarvan de oorspronkelijke plaats vanvestiging,Halvrr&ne^ya,nietbereikt konworden.
Voor v/ienooit iets dergelijks bij dehand heeft gehad ishet geen
eenvoudige zaak om eenverantwoorde samenstelling vanhet voedselpakket
terealiseren.Voor de basis-samenstelling isgelukkig•niet tevergeefs,
eenberoep gedaan op de intendance van deKoninklijke Landmacht.
Uit de doorstroomvoorraden vanhet leger kwam 3500kg.uiterlijk eenzijdig
- alle blikjes v/arengroen -,naar binnen echter zeer gevarieerd voedsel
te voorschijn.Tegelijkertijdhad ook devoedingsindustrie diverse
artikelen ter beschikking gesteld.Met deze voorraad inhanden isnagegaan,wat er nog ontbrak envoor zover de financiële toestand van de
expeditie het toestond is ditaangeschaft (zie IV b, 1,2en3)»
De totale kosten van de voedselbevoorrading beliepen ca» f» 9200»=,
3ir$vanhet expeditiebudget, dat is ca» f» 170,= per man/per maand»
Wel moet bedacht v/orden dat van deze f.9200,= maar voor f. 1200,= tegen
normale prijzen gekocht is,terwijl voor f» ^700,= ten geschenke isgekregen en de legervoorraden tegenhet zachte prijsje van f. 3300,=
overgenomen zijn»

-11.-

(IV)b.Meegenomenvoedselvoorraden
1.Uit de doorstroomvoorraden van deKoninklijke Landmacht.

artikel

verpakking

margarine

blik à 12.50gr,

128

I60

koffie

blik à 520gr,

I28

66

suiker

pak à 75Ogr,

256

192

kg,

melkpoeder

blik à kyO gr,

176

79

kg.

thee

pak à

50gr,

128

zout

pak à 500gr,

80

40

boterhamworst.

blik à 850gr,

32

27=2kg,

gehakt

blik à 85O gr,

32

27»2kg,

lunchworst

blik à 85Ogr«

32

27o2kg.

hamtong

blik à 85O gr.

16

13.6kg.

corned beef

blik à 850 gro

16

13»6'kg.

jam

blik à 1000gr.

32

32

basterdsuiker

.aantal

tot.gew.

bijzonderheden

kg,
kg. 'vacuum, gemalen

6.4kg,
kg,

kg. ananas, aardbeien
en bosbessen

pak à 1000

gr,

16

l6kkg,

chocolade hagelslag blik à 1000

gr,

16

16

rijst

blik à 5000

gr,

16

80

kg,

kapucijners

blik à500C

gr,

16

30

kg. gedroogd

aardappelpuree

blik à 3000

gr,

64

192

hutspot

blik à 75O

gr,

20

15

boerenkool

blik à 375

gr.

doperwten

blik à 850

gr c

sperciebonen

blik à 85O

spinazie
goulash

kg,

kg, poeder
kg,

gedroogd

20

7.5kg.

gedroogd

I68

142.8kg.

rrr*
ö 1°

168

142.8kg.

blik à 85O

grc

144

122.4kg.

blik càIO50

gr.

I60

163

kg.

er o

287

244

kgo

complete maaltijden blik à 850

kaas

blik à 520gr,

128

biscuits

blik à 4000gr,

64

265

kp*0

krentenbrood

blik à TOOgr,

800

400

kg.

erwtensoep

blik à 275 Sr'

40

11

puddingpoeder

blik à 450gr,

288

keukenpakket

bruin

doos

rijst met kip en
kerrie,wortelen,
aardappelen,gehakt,
andijvie,aardappelenrundvlees.

66,.5 kg.
"legerkaakjes"

kg. gedroogd

129,,6 kg. vanille en choco
lade
specerijen e.d.

-toiletpapier-
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artikel

verpakking

toiletpapier

rol

vitamineC

tab!Letten

aantal tot.gew. bijzonderheden
200

verwarmings-blikjc5S
noodrantsoenen

6000
192

pal à h repen

50

300

kgo speciale chocoladerepen

individuele "gevechts"
rantsoenen

doosà 10ramnts ^0

600

kg.zie 1.1

1.1Samenstelling individuele "gevechtsrantsoenen"
kaas 115 gr.
gecondenseerde melk met suiker 115gr.
jam 50 gr.............................<>„.o..aardbeien ofbosbessen.
vlees 115 gr««.«o»...lunchworst, corned beef, leverpastei, leverworst,
of corned pork«
hoofdmaaltijd 600gr.........doperwten,aardappelen, gehakt,goulash,
aardappelen, witte bonen spek, tomatensaus
bruine bonen,spek of spinazie,aardappelen,
varkensvlees
biscuits 125gr.
chocoladereep 50gr.
poederkoffie 5zakjes à 1.8 gr.
thee oplosbaar, 1zakje 0,6 gr.
bouillonkorrels zakje 5gr.
vruchtentablet 50gr.
suikerklontjes 80gr.
zout zakje à 10gr.
zuurtjes rol 50gr.
kauwgom pakje met 5 tabletten
lucifers boekje met 20 stuks
sigaretten pakje 10stuks...Virginia ofamerikaans
gedroogde soep 30gr........koninginnesoep of ossestaart-.
toiletpapier 10vel
blikopener 1
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2. gratis verstrekt door de industrie,

artikel

verpakking

oploskoffie

potje

vleesconserven

blik

aantal tot.gew. bijzonderheden

2k
ca, iko

Douwe Egberts
Zwanenberg

ham, rundvlees, varkensvlees, gehakt, rolpens, hamburgers«
T„V„P.kunstvlees
nasi goreng
soep

doos

72

tablet

'+0

blik

2^0

United food
U n i t e d food
Unox

rundvlees-, tomaten-, intaliaanse tomaten-, ossestaart-,
vermicelli vlees-, tomaten groente-, groente-, erwten-,
kippe groente- en kippesoep.
koek

blik

52

melkpoeder

blik

2A-0

109

eiwitpoeder

zak

80

biscuit

blik

k
50

soep

pakje

erwtensoep

blik

vitaminecom plex

tablet

gistpoeder

blik

Bussink kruidkoek
kgo

Domo, Beilen

kg. Nutricia
Verkade
Royco

100

6o

Hunnink
Philips duphar

2000

5

3» aanvullende voedselvoorraden (gekocht)

2

kaas

ko

kgo

goudse

thee

builtjes

kO

suiker

doos

25

25

kg„ klontjes

2

10

kg.
kgo

bruine suiker

zak

rijst

doos

20

appelstroop

blik

1

pindakaas

blik

2

5
5
5

brinta

zak

2

10

kgo

5

50

kg»

ko

kg.

zelfrijzend bakmeel zak

instant

kg.
kgo

300

citroenen

48

appelmoes

blik

visconserven

blikje

150

chocolade

reep

700

alcoholica

fles

10

zalm, to
makreel, haring
en sardines»

jenever, wijn

-maggi-
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aantal tot„gew. bijzonderheden

artikel

verpak

maggi

fles

bouillon

blikje

200

tomatenpuree

blikje

500

ketschup

tube

50

mayonaise

tube

50

honing

blik

1

2

kg

cacao

blik

5

5

kg

macaroni

10

kg

spaghetti

10

kg

5

kg

vermicelli
sambal

potje

k

ketjap

fles

5

rozijnen

8

kg.gedroogd

pruimen

k

kg.gedroogd

abrikozen

k

kg.gedroogd

appeltjes

8

kg.gedroogd

tutti frutti

8

kg.gedroogd

kO

noten

blikje

eipoeder

blik

2

appelsap

fles

2k

bosbessensap

fles

k&

azijn

fles

10

gemengd
20

kg.
geconcentreerd

10

1.

maizena

2

kg.

aardappelmeel

2

kg.

sinasappelsap

fles

6

sinasappelsap

blik

ko

geconcentreerd

. -
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(IV)c.Ervaringen,
Over het algemeen genomen werden er drie maaltijden per daggebruikt;
2 broodmaaltijden en één warme maaltijd.,Het dagelijks gebruik aan nieuwe
blikken werd inhet logboek bijgehouden.Gedurende dewintermaanden was
ieder een v/eek langkok, invoorjaar en zomer wisselde het kokscorvee
dagelijks» De dienstdoende kok bepaalde de samenstelling van de dagelijkse maaltijd; daaraan lag geenalgemeen plan ten grondslage Na één maand
verblijf echter heeft de fouragemeester eenaantal artikelen gerant^
soeneerd dat wil zeggenhet maximum verbruik per maand daarvanvastgesteld, omdat deze artikelen, "de lekkere",bij ongelimiteerd gebruik
in snel tempo dreigden op te raken.Koks, die aanhet einde van demaandperiode dienst deden,konden danvaak ookniet meer van deze artikelen
gebruik maken;'hier werd nauwlettend op toegezien, Ineen later stadium
van de overwintering konden overigens de meeste producten van de tantsoenlijst weer vrijgegeven worden,Alleen waren de voorraden niet berekend
ophet verhoogde suikergebruik dat bijalle vier deelnemers geconstateerd
isgeworden;niet alleen werd er meerkoffie en thee geconsumeerd dan
normaal maar ook werd perkopje meer suiker genomen dan men vroeger
gewend was.Toen inhet voorjaar en zomerhet dreigende suiker tekort
via deradio bekend gemaakt werd,bracht ditbij deNoren eenvoor ons
onbegrijpelijkehilariteit teweeg vanHa,ha, dieHollanders, die hebben
geen suiker meer ! De reden bleek pas later;wat was nl,het geval?
Veel pelsjagers, die opSpitsbergen gaan overwinteren,nemen ongelogelijke
hoeveelheden suiker mee;niet omdat ze voor direct gebruik zoveel nodig
hebben,maar omdat de poolnacht gekort wordt met het klandestien stoken
vanalcohol uit suiker,hetgeen bij terugsmokkel naar Noorwegen eenniet
onaardige bijverdienste schijnt op te leveren, In ieder geval meende men
duswel tekunnen begrijpen v/aaronze suiker gebleven was.
Het mag tot.de verrassende ervaringen gerekend worden'dat geenvan
de deelnemers het eten vankaakjes inplaat van brood moe isgeworden,
e
Tijdens de 13 maand werden deze met nog evenveel smaak verorbert als in
het begin; wel liep de individuele voorkeur tussen "legerka.akjes"en
"Verkadekaakjes"uiteen.Het gedurende de laatste fase van de expeditie
perhelicopter aangevoerde normale brood werd niet als een bijzondere
traktatie ervaren.Naast kaakjes was erkrentebrood inblik, ca,100
meter,hetgeen buitengewoon voldaanheeft; deHollandse "kraftkaker"
waren bijalle bezoekers vermaard; ook ingebakken toestand leverde het
krentebrood een smakelijk gerecht.

•De-
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Dehoofdmaaltijden werden in do regel in drie gangen opgediend:
soep vooraf, meestal 1Unox blikje voor k personen, een enkele keer
werd met behulp van gedroogde groenten en diverse soorten vlees een
eigen fabrikaat soep getrokken voldoende voor een paar dagen» Deeigenlijke maaltijd bestond uit aardappelpuree met vlees en groente ca. hx
per week of rijst,spaghetti,macaroni,capucijners met vlees en groente
ca. 3xper week.Bij de groentesoorten bestond geenbepaalde voorkeur;
alleen appelmoes was ook als toe zeer geliefd.Bij devleessoorten werd
het rund- envarkensvlees hethoogst gewaardeerd. De capucijners werden
doorgaans met rolpens geserveerd.Wanneer dekok te moe was om k verschillende blikken bij elkaar te zoeken konhij zijn toevlucht nemen tot de
volledige maaltijden inblik; "andijvie,aardappelen,rundvlees "en"
wortelen,aardappelen, gehakt"waren zeer in trek; rijst met kip en
kerrie minder - te droog, teveel rijst,teweinigkip -.Een zeer
smakelijk geheelkon ook met behulp van de gedroogde hutspot ofboerenkool gemaakt worden.
Voor toe werd meestal pudding gemaakt,tijdens de installatiefase
inaugustus 1968werd de pudding ineen emmer gestort,vanillesmaakhad
devoorkeur boven chocoladesmaak. Ca.2xper week werd een vruchtengelei gebrouwen ofwatergruwel; een enkele keer werd ijsgemaakt.
Ophoogtijdagen diende dekok van dienst wel eens een maaltijd in
zes gangen op,eenkoude zalmsalade,kaarslicht enkoffie werden toegevoegd.Als tafeldrank fungeerde appelsap of een andere vruchtendrank.
Het is ondoenlijk alle onderdelen van de voedsellijst (IV b)ophun
kwaliteiten en inhet gebruik tewaarderen;veel isbovenal ter sprake
gekomen; een enkele opmerking isechter nog wel op zijnplaats.
De meegenomen voorraad melkpoeder ismaar voor een miniem percentage
verbruikt; melk iser nauwelijks gedronken maar werd alleen af en toe in
depudding of in chocolade gebruikt maar nadat de brinta opwas iser
vrijwel nooit meer een aanzienlijke hoeveelheid melkverwerkt.;
deGitana melk van Domo had betere oploskwaliteiten danhet leger melkpoeder. De kOkg.zout isvolledig opgegaan,niet omdat het als consumptie gebruikt is,maar omdat enige huiden ingezouten toestand opgeslagen
moesten worden,waartoe geen grof zout aanwezig was.De noodrantsoenen,
speciale chocoladerepen vermochten geen grote aantrekkingskracht uit te
oefenen; de samenstelling is ongetwijfeld goed, één reep per maaltijd,
vier repen per dag; er is echter niet mee geëxperimenteerd; bij 15en
meer graden vorst ishet nauwlijks mogelijk er een stuk af tebijten en
moeten de repen vóór consumptie eerst met depickel bewerkt worden.
-De-
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De "gevechtsrantsoenen", 1,5 kg» voldoende voor con etmaal zijn nooit
op tochten gebruikt;.allesmoet dan in de rugzak mee en daarvoor zijn
deze pakketten zonder meer te zv/aar;onder vorstomstandigheden
zijn de blikken

pas na eenlangdurige voorbehandeling geschikt voor

consumptieoOp tochten van langere duur werdenmet behulp van diverse
gedroogde artikelen van tevoren een mixture gemaakt bij voorbeeld aardappelpureepoeder, boerenkool,hutspot,"kunstvlees TVP",; inwarm water
gestort leverde dit in een minimum van tijd eenaantrekkelijke prak op.
Diverse artikelen uit de "gevechtsrantsoenen" werden op deba.sishoog
gewaardeerd; de gecondenseerde melk fungeerde alskoffiemelk, dehoofdmaaltijden uit deze rantsoenen beantwoorden echter het meest aan v/atmen
zich inden lande onder "legervoer" voorstelt; er isnooit bij voorkeur
van gegeten -erg vet -,alleen als dekok er verder weinig zin inhad.
Een hooggewaardeerd aspect van de legervoorraden isnog niet ter
sprake gekomen ni« de verpakking» Ineen gebied waar niets aangevoerd
kan worden bleek het degelijke verpakkingsmateriaal, vooral vanartikelen in de "gevechtsrantsoenen" zich uitmuntend te lenenvoor de meest
uiteenlopende doelen» Depapieren zakjes,waar dekaakjes inverpakt
zaten,hadden de ideale maat om ze vervolgens tebenutten om deverzamelde mossoorten in onder te brengen, terwijl dekartonnen suikerdozende
verschillende niosfa.rni.liesweer een overzichtelijk onderkomen boden«
Bij speciale gelegenheden (gasten)werd naast de reeds genoemde
"kraftkaker"Bussink kruidkoek geserveerde Het Ï.V.p."kunstvlees"ende
nasigoreng-tablettenhebben voornamelijk op tochten dienst gedaan tot
volle tevredenheid. De 80kg.eiwitpoeder,protifar, isnauwelijksgebruikt; het issmakeloos enkan overal doorheen, maar demengkwaliteiten
zijn dusdanig dat er dan ook overal smakeloze klonten inkomen.
Een aantal kilo's zijn later verwerkt tezamen met melkpoeder,hondevoer
en zeehondenspek tot een voedzame babyberonmolk,welke.metsmaak opgeslobberd werd.
Als vers fruit ware-ner 500citroenen meegenomen; deze zijn echter
al in eenvroeg stadium van de overwintering bevroren en toen na6
dagen citroenvla eten dat bij ieder de neusweer uitkwam is de droevige
rest op deafvalhoop beland. Per dag werd per persoon overigens
3 vitamine C tabletten en éénalgemene vitaminepil gebruikt„
Inna-jaar,voorjaar en zomer werd geregeld tuinkers gekweekt voorhet
raamkozijn, wat vervolgens als een smakelijke decoratie bij de zalmsaldo opgediend werd.
-In-
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Invoorjaar'en zomer zijn ook deproducten vanhet land benut.
DeNoorse collega's hadden vergunning om 6rendieren te schieten -het
rendier geniet volledige bescherming cpSpitsbergen -; twee daarvan zijn
indebuurt vanKappLee neergelegd, waarhet vlees als oen v/eikomeafwisseling smakelijk isverorberd.Echter niet nadat dematen enhetgewicht vanhet rendier genomen, de onderhuidse vetlaag gemeten ende
nieren, lever,pensinhoud, en een gedeelte van de dikke darm tractus
verzameld waren voor nader onderzoek.Ten behoeve van deberen is inde
zomer een zeehond geschoten,v/elkeook voor de mensen zeer smakelijkwas.
Vanaf juni begint de plantenwereld zich te ontwikkelen; tussen de rotsblokken aan dekust groeien deplaatselijk zeer weelderige bergzuring
vegetaties (Oxyria digyna)enhier en daar pollen lepelblad (Cochlearia
officinalis); beide planten zijnverzameld en leverden door doaardappelpuree gemengd, naast eenaantal vitaminen een zeer smakelijk gericht op.
Er komen opSpitsbergen ca.80 soorten paddestoelen voor,één ervan
- nog ongedeterraineord -groeit inwinbare hoeveelheden in"pollen",
waarvan tv/eemaal eenniet onaardige saus samengesteld is.Sr zouden in
dearctic geen giftige soorten voorkomen;v/ehebben het tegendeel nog
niet kunnen bewijzen.
Het mag misschien bevreemding wekken dat op oen IH-maanden durende
expeditie vanvier manniet minder dan 6 flessen wijn en k flessen
jenever meegenomen zijn.ÏIugebruikten maar twee loden van de groep af
en toe iets, terwijl de anderen hot spul niet kenden ofverafschuwden;
dehelft van dewijvoorraad isuitgevroren; een fles jenever isbenut
om er met rozijnen boerenjongens van te maken, conandore werd metbehulp van eipoeder en suiker tot advocaat geconverteerd. Het merendeel
van de voorraad isdoor de gasten opgedronken on er is zelfs nog iets
overgebleven. Verder

had iemand particulier nog 11 flessen sherry

meegenomen, maar aangezien deze als antwoord op lage bloeddruk bedoeld
v/aren,zijn ze onder demedicamenten geboekt.
Overigens ishet gebruik vanalcohol,bloedvatverwijdonde, bij
strenge vorst niet zonder gevaar.Het geeft een gevoel vanverwarming,
v/aardoor jenog eerder ongemerkt bevriest danal onder normale omstandighedenhot gevalis.
Als andere genotmiddelen was er 10kg.tabak voor de twee pijprokers. In de "gevechts"-rantsoenen bevonden zich sigaretten,welke per
pakje van 10aan de gasten gepresenteerd werden.

-Al-
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Al metalkan gesteld worden datlietmeegenomen•voedselpakket
zeker aan de verwachtingen heeft beantwoord, zowel quahoeveelheid als
qua samenstelling.Alleen suiker v/aste laag geschat« Bij oen volgende
gelegenheidzullen echter zeker meer•"lekkere"zaken aanhet pakket
worden toegevoegd zoals gedroogd fruit envruchten inblik, en ookhet
vergeten vat zuurkool zal danbeslist mee moeten.

-20.-

V,Gezondheidstoestand
a.Algemeen.

Voordat de expeditie van start ging, zijn er vrij uitgebreide
dicussies geweest over "wat er zoal zoukunnen gebeuren", "hoe men
daar quamedische uitrusting op voorbereid kon zijn"en "watmen vier
leken op dit gebied kon toevertrouwen". Het overleg dat onder leiding
vandeheer Nauta,arts teLangbroek,resulteerde ineenlijst van
genees- enverbandmiddelen.De op de lijst genoemde artikelen werden
vrijwel alle door hetNederlandse Rode Kruis gratis ter beschikking
van de expeditie gesteld,waarvoor de organisatoren zeer erkentelijk
zijn.Ko werd alsexpeditiedokter geïnstrueerd "waarwelke pil voor
was" en "bijv/elke symptomen deze toegediend moest worden".Het medisch
handboek van deKon.Marine fungeerde als begeleiding.
Het isnatuurlijk niet lonend ombij eenexpeditie vanvier man
een artsalsmedische begeleiding mee te sturen,als deze daarnaast
geen andere specifieke functie zou hebben inhet expetitie-geheel.
Bij de jaarlijkse Cambridge-zomerexpedities naar Spitsbergen wordt
bij deelname van 12man een arts verplicht toegevoegd, die dan een
prachtige vakantie heeft.Bovendienkan een arts, tenzijhij tevens
een compleet ziekenhuis meeneemt,feitelijk niet zoveelmeer doen in
dergelijke omstandigheden dan een verstandige leek; al zoude ernst
vanbepaalde symptomen eerder onderkend worden,waarbij de buitenwereld
viade radio eerder tehulp geroepen zoukunnen worden.De radioverbinding met andere stations op Spitsbergen en ook met Nederland via
radio Scheveningen kon altijd een veiligheidsklep zijnbij eventueel
optredende calamiteiten.Almoet men,gezien de ervaring om de tochwel
degelijk vereiste nagekomen uitrustingsstukken opKapp Lee tekrijgen,
t.a.v.dit middel een niet al te optimistische verwachting bijvoorbaat koesteren,wat daadwerkelijke hulpverlening betreft.Ook spreekt
de ervarenkwetsbaarheid vanhelicopters bij zomer.vries-enstormverschijnselen indit opzicht alboekdelen.
Alle deelnemers van de winterexpeditie zijn vertrokken metgesaneerd gebit en van te vorn gekeurd ophet Inst. voor Zintuigphysiologie der Rijksverdedegingsorganisatie TNO in Soesterberg.
Het is zonder meer een omissie datkeuring na afloop van de expeditie
achterwege isgebleven.Gebreken op grond waarvan de deelnemers voor
de expeditie afgekeurd zoudenmoeten worden, zijnniet aangetroffen.

-21.-

(V)b.Medische uitrusting.

Standaardverbanddoos«
15hydr.windsels 6cm.

2cartons hydr.gaasjes 16/16.

7 "

"

8cm.

2 flacons jodium.

4 "

"

10cnu

4pakjes gecompr.watten à25gr.

4 cambric windsels 6cm,
4

"

"

2

"

"

8

.1hansaplast 1m,maal 6cm.

cm.
10cm.

2 flanellen windsels 10cm.

1rolkleefpleister 5m.
3driekante doeken.
1dozijn veiligheidsspelden.

6 snelverbanden nr.1.

1schaar..

4

"

nr.2.

1knevelhoutje.

2

"

nr.3«

1splinterpincet.

2 rol vette watten 2m.maal 10cm.

1 complete set pneumatische spalken metpompje.
3 elastische (Ideaal)windsels 6cm.
1 pincet,roestvrij.
1 verbandschaar, roestvrij.
5OO tablettenA.P.C.
200 tabletten Mexaform.
50capsules acipen-V.
200 tabletten Fenobarbital.
90cc.Betadine.
1 flacon globenicolspray.
2 doosjes veselinegaasjes.
200 tabletten asperine,
3 tubes globenicol oogzalf.
100 tabletten soneryl.
100

"

gargilon,

100

"

'furadantine.

10cc. somnifen.
2 doosjes nourilax.
2 tubes,3gr.,bacimycin.
4 injectiespuiten 2.5 ml»
2 metalen injectiespuiten .10ml.
6 tubesBaume-midalgan.
1 agrave set (wondnietmachine).
1000 tabletten antichloric.
11 flessen sherry.
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(V) c. Ervaringen.

Van al datgene wat allemaal voor zou kunnen komen, is maar een
uiterst miniem percentage ook inderdaad voorgevallen. Van de 2500 meegenomen tabletten zijn er ca. '10gebruikt^ alleen Ko consumeerde enige
slaaptabletten om de poolnacht door te'komen, terwijl de anderen wel
eens'eenA.P.C, genomen hebben om hoofdpijn te bestrijden. Darmstoornissén hebben zich nooit voorgedaan;'infectieziekten zijn uit het poolgebied niet bekend; niemand heeft ooit koorts gehad, althans niet zodanig dat het geconstateerd kon worden. Paul en Piet hebben elk een
flauwte meegemaakt tengevolge van'oppervlakkige bevriezing.Dit ongemak
heeft zich bij allemaal wel een voorgedaan; vingertoppen, tenen, neus,
waren favoriet, de ernstigste gevallen'hebben zich voorgedaan bij Eric,
gedeelte van de voeten, en Ko, polsen, maar nooit is het 1e-graads
stadium overschreden. De bevriezingsverschijnselen zijn op het ogenblik, meer dan een jaar na-terugkeer van de expeditie, bij de deelnemers nog steeds voelbaar in de vingertoppen, vooral bij koud weer,
Eenmaal is de globenicolspray gebruikt bij een verwijdering van een
splinter uit een oog; eenmaal mocht Ko de wondnietmachine benutten om
bij Piet een k cm jaap in de duim te hechten met één nietje; de operatie nam een groot deel van de middag in beslag en is bevredigend
verlopen.
Al in een vroeg stadium van de overwintering zijn bij Pnul en
Piet vullingen uit de kiezen gesprongen. In hoeverre dit aan het klimaat te wijten is blijft een open vraag. Gedurende winter en voorjaar
hadden beide af en toe met kiespijn te kampen. Alhoewel één van de
deelnemers zich van te voren al bereid had verklaart eventuele kiezen
te trekken, was desbetreffende apparatuur toch niet meegenomen, aangezien in deze van bevoegde zijde een negatief advies werd uitgebracht.
De kiespijn werd met een huis-, tuin- en keukenmiddel bestreden, door
een gekneusde kruidnagel gewikkeld in een watje met.alcohol 96% in het
ontstane gat te duwen. Later in het voorjaar,zijn de rotte kiezen in
Longyaerbyen verwijderd; bij Eric werd nog preventief een verstandskies getrokken.
Verder hebben zich bij Piet vrij ernstige rugklachten voorgedaan,
tengevolge van het onbekende feit dat hij links 1.cm korter was dan
rechts, waardoor hij na een rustperiode moeilijk weer in beweging kon
komen. Doordat vooral in de initieel-fase van de expeditie, toen regelmatig de tonnen bagage verstouwd moesten worden, de rug te zwaar
- belast -
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belast werd,zijn de onderste lendenwervels, zoals later bijeen
röntgenfoto bleek, tov.elkaar getordeerd. De nadelige effecten werden
terug inNederland met eenhakverhoging enmassage teniet gedaan;op
Spitsbergen was er verder weinig aan te doen»
Vooral inde bouwfase tot enmet december '68hebben zichregelmatig schaafwondjes aan de handen voorgedaan.Deze genezen onderarctische omstandigheden slechts uiterst langzaam.De voorraade hansa-,
plast was zeer sneluitgeput.
Het ligt voor dehand om bij eenoverwinterings-expeditie inde
poolstreken van te voren rekening tehouden met demogelijke psychische
effecten hiervan op de deelnemers.Zowel de lange periode van vrij
volledige isolatie,alshet doormaken van eenlange donkerperiode
kunnen de psyche ernstig beïnvloeden. "Arctic neurotic disease"is
een in demedische poo.lliteratuur veel voorkomende term.Aan de andere
kant ishetmoeilijk om van te voren al te voorspellen hoe de diverse
karakters op deze omstandigheden zullen reageren.De ongewone lichtdonkerverdeling over het jaar,uit zich inde eerste plaats inhet verschuiven vanhet dag ennacht-ritme;dit geschiedt zowel indedonker(winter)als inde licht- (zomer).periode. 'sWinters isredelijk de
hand gehouden aan denormale etenstijden, 'szomers ishet zeer vaak
uit de hand gelopen enhet zou beslist niet bevorderlijk voor de uitvoering vande werkzaamheden geweest zijn,om de normale tijden strikt
te handhaven,Y/anneerer inhet late voorjaar met.de sneeuwscooter
gepatrouilleerd moet worden,moet dit 'snachts gebeuren, tijdens
vorst enniet overdag op dooi-ijs; 'szomerskan erhet bestbuitengewerkt worden,wanneer de weersomstandigheden het gunstigst zijn endat
kanbest toevallig midden in de nacht vallen.

.

Nadelige effecten vande donkerperiode inde vorm van depressies
hebben zichniet meer danook normaal het geval zou zijn geweestvoorgedaan.Van verveling isnooit sprake geweest;niet alléén vergende
gewone bezigheden om inleven teblijven inde arctic meer tijd dan
onder normale omstandigheden, maar ook hadden de deelnemers tot en
met de helft van de donkere periode handen volwerk aandebinnenbetimmering en inrichting van de hut.Vanaf januari kwam het eigenlijke
werk van de expeditie geleidelijk op gang.De drukke bezigheden inhet
algemeen hebben er zeker toe bijgedragen dat "arctic neurotic desease"
niet is voorgekomen.Het zou van een teoptimistische verwachting
getuigen, indien men zou veronderstellen dat een 13-Diaandsverblijf
- van-

-2h.

vanvier zeeruiteenlopende karakters zonder onderlinge strubbelingen
zou verlopen; deze zijn er dan ook wel geweest,tot vrij ernstige
controversen toe.Een aantal factoren daarentegen hebben het saamhorigheidsgevoel aangewakkert.De belangrijkste was ongetwijfeld dat ieder
het gewoon fijn vond om daar te zijn,inmindere mate ook het besef
van op elkaar aangewezen zijn.Periodiek werd het solidariteitsgevoel
versterkt na radiocontacten met het organisatorische thuisfront."Die
stommelingen,die erherhaaldelijk maar weer steeds niets vanbegrepen".
De deelnemers kunnen zich gelukkig prijzen dat er geen ongelukken
inde vorm vanbreuken e.d.hebben plaatsgevonden. Toch moet gesteld,
dat lang niet altijd maatregelen genomen zijn om dit soort ongelukken
te voorkomen en zo ze zouden gebeuren,dit correct op te vangen.Binnen
een straal van 15km van.debasis ging ieder meest in z'n eentje op
pad,overigens welnahet doel vande tochtkenbaar gemaakt tehebben,
maar verder eigenlijk zonder meer onverantwoordelijk indit soort
streken,waar,'swinters van de één op de andere minuut het weertype
stormachtig kan veranderen.Piet maakte eenmaal een onverwachte smak
op ski's, waarbij het meegedragen geweer doormidden brak.
Gezien de'gebeurtenissen,welke zichhebben voorgedaan,wasde
medische uitrusting ruim voldoende.Voor een volgende onderneming van
deze soort moet echter toch eenkleine uitbreiding vanhet pakket aanbevolenworden.Inhet geval vanbreuken,grote wonden e.d. beginje
met eenA.P.C.-tje alspijnstiller niet zoveel,te-rwijlbovendiende
bloed.stolling hierdoor vertraagd wordt en zonder nu direct morfine
mee te nemen,kunnen ook glifanan en fortral in tabletvorm gebruikt
worden.Ter bestrijding van wonden ten gevolge van verbranding en/of
bevriezing, beide zeer reëel -erheeft zich ook eenbinnenbrand voorgedaan opKapp Lee'-kunnen sofratullegaas en bismuth-brandzwachtels
aanbevolen worden.Een vaatverwijdend middel zou de genezing van lichte
bevriezingsgevallen -uiteraard binnenshuis -wellicht kunnen bevorderen.Er zullen wel zeer goed getrainde leken mee moeten om ook bloedvervangen middelen tekunnen toedienen,ingeval van groot bloedverlies,
maar eenhypodermoklyse in geval van vochtverlies, tengevolge van grote
brand- of vrieswonden, lijkt,toch weluitvoerbaar.
Het vóórkomen vanhet één enander zal echter altijd bijde
planning tav.de medische uitrusting voorop moeten staan.
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VI.Samenvatting;.

De voedselvoorraden vande Nederlandse Spitsbergen Expeditie,
welke gedurende 13maanden verbleef inhet Oostelijk gedeelte van
de Svalbard archipel,hebben zowel quantitatief alsqualitatief
aan de verwachtingen beantwoord.Speciaal het basispakket,bestaande
uit de legervoorraden, heeft uitstekend voldaan.Slechts éénbelangrijk-artikel,suiker,is inhet minimum geraakt,overigens warende
benodigde voorraden..correctgeschat.
De kleding is,voor zover het hand- en voetbedekking betrof,
tekort geschoten; dit euvelkon inhet tweede stadium vanhetverblijf gecorrigeerd worden.De ervaring met de diverse speciale uitrustingsstukken isoverwegend zeerpositief.
De medische uitrusting kon als geheel niet op bruikbaarheid
getoetst worden; slechts eenkleine fractie vanhet meegenomen pakket
heeft dienst moeten doen.Toch wordt op grond vande ervaringen indit
gebied eenkleine uitbreiding vandeuitrusting aanbevolen, wanneer
het tot eenvolgende onderneming mochtkomen,indehoop dat ook dit
slechts preventief zalzijn.

-26.-

VII» Literatuur over de Nederlandse Spitsbergen Expeditie.'

Wetenschappelijk«
preliminary report series:
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Algemeen.
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