
Ton Steen bak kers

Sche pen in de wa te ren van Groen land 
In de ja ren 2002-2005 heeft Post Green land
een se rie van 16 post ze gels uit ge ge ven met
af beel ding en van sche pen, ge gra veerd door
Mar tin Mörck. De 16 af ge beel de sche pen
heb ben alle een dui de lij ke re la tie met
Groen land. Zo als ge woon lijk wer den de ze -
gels uit ge ge ven met een be schrij ving van de 
ge schie de nis van de sche pen. Deze uit ge -
brei de be schrij ving en wer den sa meng evat
in een boek dat in 2003 ver scheen. In 2005
ver sche nen de laat ste post ze gels uit de se rie 
en ver scheen deel II van de be gel ei den de
boe ken. Re den om bei de boe ken on der de
loep te ne men, of schoon in 2003 reeds een
be spre king van deel I ver scheen van de
hand van Henk Burg man. Maar het ver schij -
nen van de boe ken is een mooie aan lei ding
om een aan tal  post ze gel uit gif ten van
Groen land in de loop der ja ren eens na der te 
be kij ken. Ook voor ie mand die een ver za me -
ling met het the ma ‘Vi king en’ heeft op ge -
bouwd, zo als uw re dac teur, is er re den om
het boek met be lang stel ling
te le zen. Omdat uit voe ri ge
be spre king van het hoofd -
stuk over de Noor man nen op 
Groen land, het ka der van
deze be spre king te bui ten
gaat, zal ik op dat hoofd stuk
in een nieu we uit ga ve van
Het Noor der licht uit ge breid
te rug ko men.

‘Ships in Green lan dic wa ters
over 1000 ye ars Vo lu me 1 of
2’. Zo luidt de ti tel van dit eer -
ste deel. Te recht werd door
Henk Burg man de op mer king
ge maakt: ‘Een boek voor de lief -
heb bers van Groen land se ze gels
en spe ci aal voor die men sen die
van sche pen hou den.’

Een fraai vorm ge ge ven boek in 
oblong for maat. Na het ver -
schij nen van deel II wor den de
bei de de len aang ebo den in een 

hard kar ton nen hoes, die gra tis wordt mee ge -
le verd. Bei de boe ken kos ten sa men Dkr 378
plus por to.
De boe ken zijn ge schre ven door de on langs
over le den au teur Ole Ven te godt. De be spro -
ken ze gels met een frank eer waar de van 181
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De Groen land se kust no digt niet tot na de ren uit.



Dkr zit ten in klem stro ken, ach ter in de boe -
ken.

Het eer ste deel be vat een ze ven tal hoofd stuk -
ken zon der ti tel.
- Va ren in Groen land.
 De spe ci fie ke pro ble men die zich voord oen
bij het va ren, door de aan we zig heid van ijs.
- Pre-historie.
 In het kort wor den de di ver se be vol kings -
groe pen be han deld, die in de loop der tij den
Groen land heb ben be woond.

- De Noor man -
nen. 
De ont dek king
en ex ploi ta tie
van Groen land
door de Vi kin-
gen. De in houd
van dit hoofd -
stuk komt in
het vol gen de
Het Noor der -
licht aan de
orde.
- Vroe ge Eu ro -

pe se ex pe di ties. De De nen in de 16e en 17e

eeuw op zoek naar de ne der zet ting en van de
Noor man nen. Wal vis vaart van o.a. Fran sen,
Bas ken, Engel sen en Ne der lan ders
- Hans Ege de-kolonisatie.
 De Noor Hans Ege de krijgt van an de re lie den
uit Ber gen in 1721 de fi nan ci ën om naar
Groen land te gaan. Als mis si o na ris, maar ook
met de ge dach te aan fi nan cieel ge win. Hij
reist met de Haa bet en sticht God thaab, het
hui di ge Nuuk. In 1728 wordt de Berg se maat -
schap pij ver vang en door de Deen se ko ning. In 
1733 maakt een epi de mie, ver oor zaakt door

pok ken, een ein de aan po -
ging en van Hans Ege de
om Groen land te ker ste -
nen. In 1736 ver laat hij
Groen land.
- De tijd van het mo no po lie. 
Chris ti an VI neemt de han -
del over en de le geert deze
in 1734 aan vank elijk naar
Ja cob Se ve rin en la ter naar 
‘Han dels kom pag niet. Er
zijn na men be kend van
sche pen uit die tijd,
waar on der de Blaa Hey -
ren. Maar de han del is niet winst ge vend.
- De ko nink lij ke Groen land se han del maat schap -
pij. 
Het tijd perk van de zeil sche pen. Op 1 ja nu a ri

1776 wordt de han del over ge no men door
‘Den Kong eli ge Grønlandske Han del og Fis ke -
fangst. Er wordt be gon nen met de bouw van
17 sche pen voor de wal vis vis se rij. Maar het
blijft moei lijk, winst te ma ken. Ze ker, om dat
veel ge werkt wordt met gechar ter de sche pen. 
Daar om  wor den in 1797 ei gen sche pen ge -
kocht. Zo wordt een ei gen vloot op ge bouwd.
De kwa li teit van de sche pen is pri ma. Zo voer
de Con stan ce van 1857 tot 1908 voor de han -
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‘Haa bet’ bracht on der an de re Hans
Ege de en zijn vrouw Ger tud Rask
naar Groen land. “Haa bet was
aang eschaft door Det Ber gen ske
Han dels kom pag ni met het oog op
han del met Groenland

Boeg beeld van de Blaa
He jy en

Wal vis jacht. Man nen
met har poe nen. De Tu -
nit-Dorset be scha ving.
200 Jaar ge le den

De zo ge naam de ‘Trang ra ven’ ( Wal vis-olie-graven) in
Strand ga de in Ko pen ha gen. Ze gel uit ge ge ven ter ge le -
gen heid van het 200-jarig be staan van het Kungl
Grönländska Han deln.



dels maat schap pij en werd zij tot 1937 ge -
bruikt als trai ning schip, tot zij werd
ver schroot in Zwe den. De laat ste zeil sche pen
waar on der de Nord ly set uit 1852, wer den in
1931 ver schroot, na dat po ging en om ze te ge -
brui ken als trai nings sche pen op niets wa ren
uit ge lo pen. 
- Op blad zij de 61 is een kaart van Groen land
te zien met Deen se en Groen land se plaat sna -
men.
- Op blad zij de 62 en 63 zijn de post ze gels met 
af beel ding en van sche pen te zien, die zijn uit -
ge ge ven in 2002 en 2003. De ze gels zijn met
klem stro ken in het boek be ves tigd.
- Blad zij de 64 toont een lijst van bron nen voor 
de af beel dingen.

Het tweede deel be vat vier, wat lang ere
hoofd stuk ken en een sa men vat ting.
- Het ko nink lijk de par te ment van de Groen land se 
han del. 
Het tijd perk van de machi ne. Het de par te -
ment had wei nig ver trou wen in de kwets ba re 
schroe ven, noch in hou ten sche pen met aan
boord een ko leng estook te machi ne. Daar om
duur de het tot 1886 voord at de eer ste
schroef-aangedreven bark ‘Hvidbjørnen’ in de
vaart werd ge no men. En dan nog al leen met
voor ma lig ma ri ne per so neel, want dat had er -
va ring daar mee...Daar na volg den de
schroef-aangedreven stoom bo ten el kaar snel

op, zij het
niet al tijd
met groot
suc ces. Met
name het ijs
eis te zijn tol.
En al tijd had -
den zij nog
hun mas ten
en wa ren ze

van hout. Pas in 1905 kreeg het de par te ment
zijn eer ste sta len schip. De Hans Ege de. En hij 
was ge schikt om te zei len langs de west kust
van Groen land. En zijn op vol ger uit 1923, de
Ger tud Rask, was weer van hout...Pas in 1927

liet het de par te ment een ‘mo dern’schip bou -
wen, Dis ko. Na de twee de we reld oor log
kwam er be hoef te aan meer sche pen, om dat
de Ame ri ka nen hun le vens stijl mee na men

naar Groen -
land, waar zij 
ba ses be man -
den. De Deen -
se re ge ring
eis te ook dat
er werd ge va -
ren ge du ren -
de de
win ters, on -

danks de ge va ren. Di ver se sche pen ver gin-
gen. Als ge volg van de zelf stan dig heid van
Groen land in 1979, kwam op 1 ja nu a ri 1986
een ein de aan het be staan van het de par te -
ment en werd de Kal aal lit Ni u er fi at (het
Groen land se de par te ment voor de han del) op -

ge richt. Dit
werd la ter een 
on derd eel van
Roy al Arctic
Line A/S.Er
kwa men di -
ver se nieu we
sche pen. De
meest bij zon -
de re is ong -

etwij feld de Kis ta Arcti ca, in 1973 ge bouwd in 
Fin land.
- Lo kaal zee vaart ver keer in Groen land.
 Er was be hoef te aan ver keer tus sen de cen -
tra le voor zie ning en, woon plaat sen en vis -
gron den. Aan vank elijk uit ge voerd met de
umi at, de tra di ti o neel door Eski mo-vrouwen
ge roei de bo ten met een romp van hui den. La -
ter kwa men on der an de re de ‘long bo ats’
(sloe pen). Aan vank elijk als zeil boot, la ter met
machi ne. Het laat ste vaar tuig zon der machi ne 
is de Emma uit 1884, die in 1946 uit de vaart
werd ge no men. Na de oor log verd we nen vele
han dels pos ten, om dat de men sen zich con -
cen treer den in de ste den. Vele dien sten wer -
den over ge no men door he lik op ters en
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Emma

Disko

 ‘Hvidbjørnen’



vlieg tui gen. Deze laat ste ver zor gen met name 
de trans-Atlantische vluch ten.Maar na tuur lijk
zijn er nog sche pen, zo als voor po li -
tie-diensten, red dings we zen en vracht. De
‘Mi sigs sut is zo’n schip. Van 1955 tot 1975
dien de het als va rend on der zoeks schip voor
con tro le op tu ber cu lo se.
- Cry oli te. 
Cry o li te is een wit mi ne raal, be staan de uit
alu mi ni um, so di um en flu o ri de in de ver hou -
ding 13-32-54. Een van de wei ni ge plaat sen,
waar het wordt ge von den is bij Ivig tut, hal -
ver we ge de Arsuk-fjord. 

Karl Lu dwig
Giescke be -
schreef het
mi ne raal in
1807. Ju li us
Thom -
son,slaag de
erin, het te
split sen in
1849.C.F.Tiet -

gen wist het com mer cieel aan trek ke lijk te ma -
ken in de daar op vol gen de 10 jaar. In 1865
toon den Ame ri ka nen be lang stel ling. Zij wa -
ren tot 1903 be trok ken bij de ex ploi ta tie en
ver lo ren ver schil len de sche pen. De Cry o li te
Com pa ny had ver schil len de sche pen in de
vaart waar on der de ‘Ju li us Thom sen’, ge -
bouwd in 1927. In 1962 kwam er een ein de
aan de mij nac ti vi tei ten in Ivig tut.
- De ma ri ne: uit oe fe ning van de soe ve rei ni teit en
in spec tie van de vis se rij. 
De Deen se ma ri ne ver scheen voor het eerst in 
de wa te ren om Groen land in 1579 en la ter in
de ja ren rond 1606. Men was op zoek naar ne -
der zet ting en van Noor man nen. Dit was te ver -
geefs en Groen land leek wei nig te bie den.
Daar om was 1736 pas spra ke van een vol gend 
be zoek. Men wil de aan bui ten land se vis sers
dui de lijk ma ken, dat De ne mar ken re geer de in
de streek. Dit maak te men dui de lijk met de
eer der ver mel de Blaa Hey ren. Het zou tot
1859 du ren, voor een vol gend be zoek werd af -
ge legd. Daar na werd fre quen ter een be zoek

af ge legd, om dat Ame ri kaan se vis sers il le gaal
vis ten. Tus sen 1895 en 1912 was het rus tig.
Tus sen 1912 en 1920 had de Deen se re ge ring

de han den vol aan
Eu ro pa. Van af 1924
werd een vaar tuig
per ma nent ge sta ti -
o neerd in Groen -
land, uit ge zon derd
in de Twee de We -
rel door log. De ma ri -

ne was ook be trok ken bij hy drog ra fisch
on der zoek. Tus sen de bei de we reld oor lo gen

kwa men
vlieg tui gen in 
ge bruik. In
1976 kwa men 
sche pen in de 
vaart die per -
ma nent een
he li ko pter
aan boord
heb ben.

Omdat het con tro le ren van de vis se rij steeds
ho ge re ei sen stel de, wer den in 1991 twee
nieu we sche pen in de vaart ge no men, waar -
on der de Tri ton. Ze zijn snel, heb ben he lik op -
ters aan boord en kun nen dus ook een
be slis sen de rol spe len bij red dings ope ra ties.

- Op blad zij de 55 tot en met 57 is een sa men -
vat ting te lezen.
- Op blad zij de 59 staat een land kaart van
Groen land met Deen se en Groen land se plaats- 
na men.
- De post ze gels met af beel ding en van sche pen 
zit ten in klem stro ken op blad zij de 60 en in for -
ma tie over de ze gels op blad zij de 61.
- Lijst van ge raad pleeg de bron nen voor de il -
lu stra ties vindt u op blad zij de 62 en 63. 
- Op blad zij de 64 staat een ver wij zing naar de 
di ver se ge raad pleeg de bron nen.
Warm aan be vo len voor de Groen land ver za -
me laar. ISBN 87-989504-3-6 en 87-989504-7-9.
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Ju li us Thom sen Tri ton


