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Harald Paul, vrouw Silvia en op de achtergrond boot Gypsy Life, waarmee ze naar Alaska willen varen.
Foto: Harald Paul
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ACHTERGROND

Van Donau naar Alaska
AMSTERDAM - Sommigen noemen hem gek, anderen vinden Harald Paul een
held. De man die samen met zijn vrouw Silvia op zijn Hollandse Smelne vlet
talloze expedities naar ijskoude gebieden ondernam, gaat volgende maand weer
op pad. Gewapend een tot motorsailer gemodificeerde motorboot, een enduro
motorfiets en twee geweren reizen de Duitse boswachter en zijn vrouw van Donau
naar Alaska en weer terug.

Tijdens zijn vorige avontuur overwinterde het
echtpaar Paul in het Canadese ijs. Samen
doorstonden ze bange uren toen hun in het
metersdikke ijs vastliggende boot ‘Gypsy Life’ in
het voorjaar dreigde vol te stromen met smelten regenwater. Maar ze kwamen na een barre,
twee jaar durende tocht op eigen kracht terug
naar Nederland. Het leven van een
avonturiersechtpaar gaat niet over rozen. Zo
moesten ze, geplaagd door geldgebrek, fors
bezuinigen op brandstofkosten. Paul: “Achteraf
was dat een zegen, want we kunnen nu met veel
minder geld toe.” In Canada hakte Paul een
boom om en Silvia naaide een zeil. Met het
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zelfgemaakte tuig konden ze hun motorboot
zeilend varen en zo diesel uitsparen. En dankzij
het steunzeil rolde de boot in de hoge golven
van de oceanen beduidend minder. Een andere
aanpassing was de houtkachel die ze
tegenwoordig voor meerder e doelen dan alleen
verwarmen inzetten. Paul:” We gebruiken de
kachel voor het koken en door een aanpassing
geeft deze ook warm water om te wassen.
Verder kunnen we de motor en de generator
voorverwarmen. Eigenlijk gebruiken we de
dieselgenerator nauwelijks meer. En hout is
meestal in overvloed. En gratis.”

Improviseren aan boord van de Gypsy Life.
Foto: Harald Paul

De Pauls nemen voor het nieuwe avontuur “van
Donau naar Alaska” flinke voorraden meel,
pasta, aardappelen, suiker en uien mee, maar
eten vooral zelf gevangen vis en zelf geschoten
wild. Paul: “ En ik heb 50 kilo chocola cadeau
gekregen.” Voor ziektes zijn ze niet bang. “Als je
de stress van de beschaving achter je laat word
je veel minder snel ziek. En voor noodgevallen
hebben we genoeg instrumenten en ook
verdoving bij ons. Dat wil zeggen, als ik Silvia
zou moeten hechten of een kies zou moeten
trekken, kan ik dat. Of ze het bij mij zou kunnen
is een andere vraag. Silvia zorgt fantastisch voor
me en is mijn steun en toeverlaat bij alle
beslissingen en het varen. Maar technisch is ze
niet.”

Foto: Harald Paul

Hun avontuur vertrekt op 6 mei vanuit
Kapfelberg aan de Donau en loopt via de
Oostzee naar de Noorse kust. Van daar uit via
Shetland, FarOer en Ijsland naar Oost
Expeditie Gypsy Life
Groenland. Daarna wordt in Labrador, Canada
Foto: Harald Paul
overwinterd en gaat de route in het voorjaar van
2014 zuidwaarts, waar het paar de boot over
land naar de Westkust wil laten vervoeren.
Vanuit Vancouver gaat de tocht verder naar
Alaska om in de zomer van 2016 de Noordwest
passage boven langs Alaska naar Groenland te
proberen te voltooien. Rond 2017 hoopt het
avonturiersechtpaar de oversteek terug naar
Nederland te maken. Met in hun bagage
duizenden foto’s, video’s en verhalen over de
natuur en het smelten van het Poolijs. Hun nu 21
Foto: Harald Paul
jaar oude zoon Marcus hebben ze dan vier jaar
niet gezien, want geld voor vliegtickets is er niet.
Proefabonnement,
Paul: “in de dierenwereld gaat het net zo. Hij is
10 weken € 30,-!
volwassen en gaat, net als wij, zijn eigen gang. “
Op deze website zal binnenkort regelmatig over de avonturen van de ‘Gypsy Life’
worden bericht. Meer informatie op www.haraldpaul.com
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