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Kaart van het noordpoolgebied, Mercator, 1595. De
maker van deze kaart dacht dat je langs de Noordpool
kon varen naar China.



Kaart van het poolgebied van Cornelis de Jode, 1593.
De maker van deze kaart dacht dat het niet kon, omdat
de Noordpool volgens hem aan Rusland vastzat.



Ze gaan het gewoon proberen. Hier varen de twee schepen naar het
noorden in 1596.



In augustus raakt het schip van Barentsz vast in het ijs. Er is zoveel ijs dat het schip
erdoor uit het water wordt geduwd. De mannen halen de spullen van boord. En ook de
kleine bootjes die het grote schip mee heeft genomen.



Het schip komt niet meer los. De mannen zoeken hout om een huis
van te bouwen waarin ze de winter kunnen doorbrengen.



Zo ziet het huis er van binnen uit. Boven het vuur braden de mannen een
vos die ze hebben gevangen. Naast het vuur ligt iemand die ziek is. De
mannen hebben een grote waterton omgebouwd tot een stoombad, om
weer warm te worden. Aan de muur hangt de vastgevroren klok.



Als het lente wordt, proberen de mannen weer naar huis te komen. Ze
repareren de twee kleine bootjes.



Op 13 juni 1597 zijn ze klaar en kunnen de mannen terugvaren.



Bij de Russische havenstad Cola (ja, zo heet die echt) vinden ze het 
andere schip. Je ziet hier, als je goed kijkt, het schip bij de stad liggen 
en de twee kleine bootjes de rivier op komen.



Bijna 300 jaar later vond een scheepskapitein het huis terug dat de Nederlanders
hadden gebouwd. Hij vond er nog allerlei spullen die de Nederlanders daar hadden
achtergelaten, zoals het gereedschap waarmee de Nederlanders het huis hadden
gebouwd…



… de wapens waarmee ze tegen de ijsberen 
hadden gevochten…



… de schoenen die ze hadden achtergelaten omdat het leer
kapotgevroren was…



… de klok die was vastgevroren…



… en zelfs een briefje van Barentsz, dat hij in een kruithoorn had
verstopt en waarin hij vertelde hoe ze daar hadden overwinterd.
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