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1 Intusschen verdient Dr. petermann onzen dank voor de ruimte, die hij in zijn

tijdschrift heeft gegeven aan cene beschrijving der noordpooltochtcn dor oude Hollanders.

En die beschrijving en de beide platen, naar oude teekcningeu vervaardigd, daaraan

toegevoegd, zullen onzen naam eer aandoen.

Sedert eenige jaren is de belangstelling der natuuronderzoekers en

geographen niet naar Afrika en Amerika of Australië alleen, maar

ook vooral naar ’t noorden des Oceaans gewend, ’t Is de oude quaestie:

kan men benoorden Europa en Azië om, naar Indië komen? Men be-

hoeft de laatste jaargangen van Dr. A. PETERMANN’S Mittheilungen

maar in te zien, om te weten, wat men er in de laatste jaren voor

over had, den noordpool te bereiken! Want, laat me’t mogen zeggen,

de quaestie van thans is niet geheel dezelfde als ten dage van HEEMSKERK

en BARENDS; toen was’t doel een doortocht te vinden van de Noord-

kaap tot aan de Oostkaap, om, ten dienste des handels, den weg te

openen naar’t rijke Indië buiten gevaar van Portugal en Spanje, —

nu is’t doel de Noordpool. Toen waren’t, in één woord, handels-

reizen: nu zijn’t wetenschappelijke expedities. ¹ Intusschen zijn, jam-

mer genoeg, wetenschap en praktijk’t niet geheel eens. PETERMANN

acht het alleen mogelijk langs Nowaja Semlja de pool te bereiken,

terwijl kapitein KOLDEWEY alleen in de richting van Groenland denkt
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te zullen slagen. Wie der beide heeren beeft den meesten grond voor

zijne meening, de achtingswaardige geleerde of de onverschrokken

zeeman? ’t Staat niet aan ons dit te beslissen, maar dat een luite-

nant PAYER zich zoo geheel ter beschikking stelt van Dr. PETERMANN,

dat belooft alles en gaf aanvankelijk reeds veel. Gelijk men weet heeft

PETERMANN hoofdzakelijke den invloed des golfstrooms op’t oog, als

hij spreekt van eene ijsvrije zee in ’t hooge noorden. Welnu, thans

wordt door vrijheer von KUHN in das Ausland (N°. 21, jaargang 1872)

een belangrijk opstel ten beste gegeven, waarvan de bedoeling is eene

andere oorzaak dan den golfstroom te doen kennen voor ’t bestaan

van ijsvrije gedeelten in de noordelijke ijszee. ’t Geen dan hier volgen
zal is aan dat opstel ontleend.

’t Is opmerkelijk, zegt VON KUHN,
dat men, sprekende over de ver-

schijnselen der ijszee bij de noordpool en tusschen Spitsbergen, Nowaja

Semlja en Oost-Siberië, schier alles verwacht van den golfstroom en

de rivieren, die in ’t noorden van Siberië haar water in zee uitstor-

ten. Ofschoon nu in geen geval kan worden ontkend de invloed, dien

’t warme water van den golfstroom heeft op ’t smelten van ’t ijs
der noordpoolstreken, toch zal men moeten aannemen, dat deze golf-
stroom en zijn invloed van te zeer constanten aard is om daaruit de

van tijd tot tijd en op onderscheiden plaatsen voorkomende “opene ge-
deelten” der ijszee genoegzaam te kunnen verklaren, welke werden

waargenomen door de noordpoolvaarders LEONTJEW, HEDERSTBÖM en
PSCHENITSYN, respectieflijk in de jaren 1764, 1810 en 1811 en dat

wel op verschillende plaatsen der IJszee. Neemt men in aanmerking,
dat de golfstroom, naar den kant der Noordkaap en tot Nowaja
Semlja voortdringend, steeds meer van zijne warmte verliest en er

derhalve geene reden is, die ’t zou kunnen verklaren waaraan dan wel

de grootere warmte in ’t noorden vergeleken met die van zuidelijker
plaatsen zou moeten worden toegeschreven; neemt men dit in aanmer-

king, dan moet wel aan eene andere macht gedacht worden bij ’t beant-

woorden der
vraag, “waaraan moeten de ijsvrije gedeelten der poolzee

worden toegeschreven?” Onder anderen werd door PAYER en WEYPRECHT

op hun laatsten tocht gevonden, dat het water op eene breedte van

71° tot 72° 6° R. teekende, terwijl ’t vrij wat zuidelijker ternauwer-

nood 2° halen kon. Dit verschijnsel schijnt in allen gevalle buiten
den golfstroom om te bestaan. Maar hoe? Zijn ’t misschien de Sibe-
rische rivieren, welke de zaak ophelderen? Maar deze, die haar water



122 OVER DE OORZAKEN DEII IJSVIUJB ZEE IN DE NOORDI’OOL-STREKEN.

1 Een zeer bekende oorzaak van ’t genoemd verschijnsel is intusschen de nauwe Beh-

ringstraat, die de toetreding van ’t koude poolwater, d. i. de actieve kracht, belemmert.

Omtrent dit punt mogen we naar Maury’s bock over de geographie der zee verwijzen

van ’t zuiden ontvangen, kunnen wel is waar tot laat in denherfst hare

monden, zelfs een eind zee in, vrij houden van ijs , doch daarom vermogen

ze niet “de opene poolzee” te doen ontstaan. Nog eens dan de vraag:

maar hoe? Zie hier op welke wijze VON KUHN de vraag beantwoordt.

Volgens dezelfde wet, die de zeestroomingen te voorschijn roept,

moeten ook de stroomingen in de lucht ontstaan. De brandendeevenaars-

zon maakt de lucht tusschen de keerkringen ijl en licht; de zwaar-

dere lucht van ’t hooge noorden komt toegetreden om ’t verbroken

evenwicht te herstellen en de warme lucht moet, opstijgende, noord-

en zuidwaarts een heenkomen zoeken. Maar de verwarmde luchtkolom

staat bovendien onder den invloed der zwaartekracht en der aswente-

ling. De eerste tracht haar naar de aardoppervlakte terug te brengen, ter-

wijl de rotatie haar voor ’t noordelijk halfrond in een noordwestelijke

richting naar de pool zendt om den koelen noordelijken luchtstroom

in zuidoostelijke richting den aequator te doen bereiken. Voor ’t zui-

delijk halfrond volgt de warme stroom natuurlijk ’t zuidoosten, de

koude ’t noordwesten. Zoo komt het dan ook, dat alle vastlanden en

eilanden op hun westkant een warmer klimaat hebben dan aan de

oostzijde. Europa en Amerika zijn daar om het te bewijzen. Nu dient

hier eens vooral gezegd, dat VON KUHN de stroomingen des oceaans,

— bepaaldelijk den golfstroom en den Japanschen stroom, die immers

aan dezelfde wetten gehoorzamen, welke voor de luchtstroomingen

gelden, — in de eerste plaats noemt om de gunstige verhouding te

verklaren, waarin ’t westen van een land staat tot zijn oostkant,

maar hij voegt er bij: “dat de westzijde van Europa een veel zachter

klimaat bezit dan de westzijde van Amerika, en dit zal toch wel niet

alleen daarin zijn grond hebben, dat genoemde stroomen hun verwarmd

water naar ’t noordoosten zien terugdringen ¹, maar ook hierin, dat

de verhitte luchtlagen van Afrika’s en Arabië’s woestijnen naar ’t

noorden zijn voortgedrongen.” Zij vooral moeten de oorzaak wezen

van die “opene gedeelten” der poolzee, welke op verschillende tijden

en verschillende plaatsen worden waargenomen. Een sterk sprekend

voorbeeld van den invloed der uit Afrika komende warme winden en

hun macht over ’t klimaat van bepaalde streken in Europa, is o. a. het
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Nog eeno opmerking van Vrijheer von kuhn. Gehrard uoiiles, de

beroemde woestijnreiziger ', meldt, dat de hitte in do Sahara gedurende
den zomer des jaars 1864 schier ondragelijk was: do thermometer tec-

kende dos middags 69° C., om des nachts tot slechts 18° of 20“ C.

te dalen. Deze laatste cijfers zijn nog van te meer beteekonis, als we

van andere reizigers vernemen, hoe de temperatuur der woestijn in

den nacht nauwelijks 1° of 2" kan halen, ja zelfs meermalen tot onder

nul daalt. Welnu
,
in den winter 1864—65 was do temperatuur te Moskou

en te St. Potersburg aanmerkelijk zachter dan in andere jareu. ’t Is

alzoo zeer waarschijnlijk, dat do warme luchtstroom gedurende den

winter van dat jaar niet alleen ’t klimaat van genoemde steden heeft

verzacht, maar dat hij zelfs tot aan do ijszee is voortgegaan om er

do ijsmassa’s tot schotsen te ontdooien, die dan verder in den zomer

van 1865
en 1866 naar ’t zuidwesten zijn afgodreven in de richting

van Groenland en New-Foundland, den golfstroom afgekoeld hebben

en bij verdere smelting een enorme hoeveelheid warmte aan Europa
onttrokken, zoodat wij in 1866 oen kouden, vochtigen zomer hadden.

Ovui o. bohlts
,

zie o. a. kan: Ontdckkiiigs-reizcu vau deu nieuwereu tijd.

volgende. Te Innsbruck kan ’t gebeuren, dat de Allgauer Alpen, nog

verstijfd in hun winterkleed, den naderenden warmen wind reeds

vooruit aankondigen. Eerst begint namelijk de sneeuw op de hoogste berg-

toppen, de “Solstein” en de “Frau Hüt” te smelten en — 24 tot 36

uren later bemerkt men den zwoelenadem van den Afrikaanschen wind,

terwijl de thermometervan — 15°klimt tot 10°, ja tot 15° toe! Zulk eene

plotselinge temperatuursverandering kan zeker de golfstroom niet ver-

oorzaken. Nog dient opgemerkt, dat het granietstof, waarmede niet

zelden de ijsvelden der Tiroler Alpen bedekt worden, door sommige

natuuronderzoekers als “Sahara-stof” wordt beschouwd en dat dit wel

alleen kan worden aangenomen in de meening als zou ’t door den

warmen wind zijn meegevoerd. Intusschen had de boven Afrika ver-

warmde luchtmassa in genoemd geval slechts eene zoodanige hoogte

bereikt, dat zij tegen de toppen der Allgauer Alpen stuitte en naar

de vlakte afdalen moest. Maar indien nu de luchtkolom door toene-

mende warmte in de Sahara nog hooger opwaarts klimt, dan zal zij

op veel noordelijker breedte, misschien wel binnen ’t gebied des pool-
cirkels naar beneden komen.
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Gelijke omstandigheden in de jaren 1869, 70 en 71 deden zich voor,

wat do ijszee betreft: zij werden voorafgegaan door do heeto zomers

der Sahara gedurende de jaren 1868 en 1869. Zoo kwam de zee tus-

schen Spitsbergen en Nowaja Somlja, zoo ook do Karischo zee, vrij van

ijs. “Ik heb dan ook," aldus schrijft von, kuiin, “aan don koenen lui-

tenadt 1’ayek volgens deze gegevens kunnen voorspellen, dat de zee

tusschen Spitsbergen en Nowaja Semlja in 1871 open zou wezen en ge-

loof dat het zaak zal zijn, zich ’t jaar 1872 ten nutte te maken —

want do vraag doet zich voor of do grootc warmte der Sahara gedu-
rende den zomer 1869 nog zooveel invloed heeft, dat zij zelfs voor

1872 do zee ijsvrij zoude kunnen houden? Hoe dit nu ook moge uit-

vallen, het gedeelte der poolzeo tusschen Spitsbergen en Oost-Siberiü

schijnt in allen gevalle onder de gunstigste omstandigheden te verkeoreu

wat aangaat het nu en dan vrij zijn van ijs. Eu waaraan heeft dan

wel deze streek dat voorrecht te danken?

Daar is een langwerpige vierhoek van reusachtigen omvang, die zich

van Afrika’s westkust tot Arabie’s oostzijde uitstrekt; bij eene lengte

van 45° hoeft deze vierhoek eene breedte van 15°, zoodat zijne opper-

vlakte omstreeks 150,000 □ goographisoho mijlen bedraagt. Bedenkt

men nu welk eene groote hitte deze uitgestrekte vlakte dagelijks ont-

vangt ,
on tevens, dat gedurende den nacht van ieder punt een warmte-

verlies van 30" tot 40° C. wordt waargenomen, dan kan ’t niet anders

of deze warmte moet, uitstralende in do wolkelooze ruimte, do lucht-

kolom boven Afrika en Arabie's vlakte dermate verhitten en uitzetten,

dat zij naar ’t noorden, d. i. naar Europa en zelfs naar de noordelijke

ijszee gaat, om daar van invloed te zijn op ’t klimaat. Intusschen

neemt deze warme luchtstroom eene noordoostelijko richting — immers

volgens de wet van ’t evenwicht in verband met de rotatie der aarde —

on komt dan in de IJszce aan tusschen Spitsbergen on Oost-Siborie,

ja tot de Behringstraat. Dit gedeelte der poolzeo ligt tusschen 40° en

120° O. L., do Sajrara-woestiju tusschen 2" en 50°, Arabiö tusschen

55° en 75° O. L. Zoodat dan de westzijde der genoemde uitgestrekte

watervlakte omstreeks 39", de oostkust van 118" tot 119° oostolijker

ligt dan do westrand der Sahara. Laat intusschen eene nauwkeurige

berekening van de lijn, die genoemde warme luchtstroom volgt, hoogst

moeilijk, misschien ónmogelijk zijn, toch staat dit vast: als we aan-

namen, dat de luchtkolom boven do woestijn tot eene aanmerkelijke

hoogte opstijgt, dan zal ieder luchtdeeltje op zijne reis naar ’t uoor-
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den, tengevolge der rotatie aanmerkelijk naar ’t oosten afwijken on

zoodoende niet het een of ander gedeelte, maar een zeer bepaalde streek

der ijszee — het boven aangogoven gedeelte — bereiken.

Het is duidelijk, dat do ligging der streek, die den invloed des war-

men luchtstrooms ondervindt, afhankelijk is van de hoegrootheid dor

opgenomcn warmte on de daaruit voortvloeiende hoogte der luchtkolom.

Hoe hooger do temperatuur, hoe hooger ook de luchtmassa en des te

verder af
—

d. i. des te dichter bij do pool — zal ook de streek lig-

gen, welke wordt aangedaan.
Eu juist deze veranderlijkheid, welke nog grooter wordt door an-

dere invloeden, als daar zijn : do wrijving en strooming van andere,

bepaaldelijk dor pool-stroomingen, hooft ten gevolge hot verschijnsel,
hetwelk door den golfstroom alleen niet voldoende kan worden ver-

klaard: de opone gedeelten, do ijsvrije plaatsen, in do poolzee namelijk

schijnen aan onregelmatige wisselingen van tijd en plaats onderworpen;
zp zijn thans hier, later wellicht niet; ze waren onlangs het talrijkst
in deze richting, heden in gene.

Het is duidelijk, dat do middellijn dor verwarmde luchtkolom, op’t

oogonblik van haar neêrdalen tot aan de oppervlakte der zoo veel klei-

ner zal wezen dan die der heete massa, welke op een gegeven tijd
de Sahara verlaat. Immers moot wel bij ’t noordwaarts trokken dezer

verwarmde lucht door do aanraking mot do koele stroomen, welke aan

beide kanten voorbij trekken, gaande van do pool naar ’t zuidwesten,
de ruimte, die zij aanvankelijk besloeg, kleiner worden! En daarmeS

is dan ook verklaard, hoe do ijsvrije gedeelten der poolzee betrekke-

Ejk klein zullen wezen, in vergelijking met de verwarmde luchtmassa
koven Afrika en Arabië.

Hat intusschen do door do woestijnen van ’t zuiden uitgestraalde
warmtehoeveelheden van nog machtiger invloed zijn op het klimaat der

uooulpoolstrekcn, dan wel aan do zee is waar te nemen, behoeft niet
verder te worden verklaard, als we alleen maar opmerken, dat die

warmte boven de zee hoofdzakelijk wordt verbruikt om ’t water te

verwarmen
en te doen verdampen.

Nog dient gezegd, dat het gebied dor zuidpool in voel minder gun-
stige omstandigheden verkeert, wat zijn klimaat betreft, dan dat der

noordpool. Trouwens de warme zeestroomlngen in die richting kunnen

J.
4 Semis niet vergoeden der warme zuidelijke luchtstroomen. Go-

is allicht wat sterk uitgedrukt, maar toch de dorre Australische
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vlakte kan bij lango den invloed niet uitoefenen, welke van de Sahara

on do Arabische woestijn uitgaat. Hot waarschijnlijkst zal wel zijn, dat

de warme luchtstroom, van Australië opstijgende, zijn werking bij Nieuw-

Zeoland bepaalt om daar tegen de Alpentoppen van ’t zuidelijke schier-

eiland te stuiten en, zijn waterdamp afgevondo, als droogo hoeto

lucht, in do oostolijke vlakte ncör to dalen. En wat zijn invloed aan-

gaat op do ijsmassa’s der antarctische zee, deze zal wel gceno andere

kunnen wezen dan dat genoemde ijsschotsen tusschon Victoria enAloxan-

derland meer zuidwaarts beperkt blijven binnen ’t gebied op de kaar-

ten aangewezen. Ook Zuid-Amerika laat geene vergelijking toe met

Afrika on Azië: do woestijn Atacama is, indien we er de Sahara naast

beschouwen, een zeer nietig plokje. En toch, Zuid-Amerika is het land

van grootc stroomen on oorspronkelijke wouden, die do verkregen

zonnewarmte zelf behoeven. Ook ’t gedeelte der noordelijke ijszee tus-

schon Spitsbergen en de Behringstraat is geheel buiten den invloed

van warme luchtstroomingen en zelfs do warme wateren van den

Japanschen zeestroom kunnen slechts oven hunne macht doen gelden

binnen dat gebied. Daar is in het zuidoosten van Amerika
,

onder of

nabij don Aoquator, geen vastland gelijk Afrika ’t oplevert, om zoo-

veel warmte uit to stralen, dat zoovele luchtstroomingen het klimaat

van het ruwe noorden kunnen temperen. De kleine eilandender zuidzee

zijn toch van geen belang. Om deze roden dan kan men mot zekerheid

zeggen, dat elke poging, om tusschon Spitsbergen en do Behringstraat

varende do noordpool te bereiken, schipbreuk zal lijden op de rots

dor onmogelijkheid. Zoodat — het zij tot slot gezegd — üit dit oog-

punt do quaestio der openo poolzee schijnt te moeten worden opgclost

in den zin niet van hem, dio benoorden Groenland wil varen, maar van

hem, dio de zeolut don koers aanraadt in de richting van Nowaja

Somlja, dat is: niet kapitein koldewby, maar dr. peteumann wijst den

rechten weg.


