
Terra Australis Nondum Cognita

Lang voordat de mens een voet zette op Antarctica 
hebben (natuur)filosofen en geografen gespecu-
leerd over het bestaan en de rol van een continent 
aan de onderkant van de wereld. Voor de volgelin-
gen van Pythagoras (6de eeuw vóór Christus) moest 
– omwille van de eis van symmetrie – de aarde een 
bol zijn, waaruit logischerwijs een discussie volgde 
over het bestaan van de antipodes of tegenvoeters 
(άντιχθονες). Een ander gevolg van de bolvorm 
van de aarde was een al maar meer schuine stand 
(κλιμα) van de zonnestralen (1) naarmate men 
zich van de keerkring verwijderde richting geogra-
fische pool (2). Niet alleen leverde dit fenomeen 
een middel op om de ligging van een plaats op de 
bolvormige aarde vast te leggen, maar het liet ook 
toe aan Parmenides, één van de volgelingen van 
Pythagoras, de aarde op te delen in zogenaamde 
klimaatzones (κλιματα) (3). Dit inzicht was een 

In februari 2009 wist België de wereld te verbazen 
door de inhuldiging van het nieuwe onderzoeks  
sta tion Princess Elisabeth in Antarctica, dat opviel 
door zijn gedurfd concept op het gebied van impact 
op het milieu. Vijftig jaar daarvoor nam België met 
de oprichting van de toenmalige Koning Boudewijn 
 basis als twaalfde land deel aan een grootschalig 
geofysisch onderzoeksprogramma, waardoor het een 
van de trekkers werd van het Antarctisch Verdrag. 
In 1898 overwinterde Adrien de Gerlache aan boord 
van de Belgica als eerste in het Antarctische pakijs. 
En in de 16de eeuw waren het Vlaamse cartografen 
die een nieuw globaal wereldbeeld creëerden met 
 onder meer een gedurfde voorstelling van het 
Zuidelijk continent. België heeft blijkbaar iets met 
het meest zuidelijk werelddeel, waarbij wetenschap
pelijk onderzoek als een rode draad doorheen deze 
vijf eeuwen durende betrokkenheid loopt.

Van Belgica tot Princess Elisabeth
station. 
Belgisch wetenschappelijk onderzoek 
met betrekking tot Antarctica
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merkwaardige vooruitgang in onze kennis hoe het 
systeem aarde functioneert (4). Met de keuze van 
de poolcirkels en keerkringen als grenscirkels van 
de climata verdeelde Aristoteles (4de eeuw vóór 
Christus) de aarde in vijf klimaatzones: een zona 
frigida en een zona temperata in iedere hemisfeer 
en een zona torrida gecentreerd op de evenaar.
In de Oudheid beschikte men bijgevolg over een 
vrij correct beeld van het systeem aarde van eve-
naar tot pool. Toch beperkte de cartografie zich 
meestal tot het in kaart brengen van de bewoonde 
wereld of oikumene (οίκοuμενη).

Bezorgd om een evenwichtige verdeling van de 
landmassa’s over de aardbol en op aangeven van 
zeevaarders die wezen op een mogelijkheid dat de 
Indische Oceaan (Zee van Erytrea) een gesloten 
bekken vormde, postuleerde Ptolemeus in de 
2de eeuw na Christus, in navolging van Hippar-
chus, een nog onbekend continent (terra australis 
incognita) als sluitstuk van die oceaan in zuidelijke 
richting. Hiermee was een mythe geboren, deze 
van een onbekend en daardoor geheimzinnig 
 Zuydtland, dat door de autoriteit van Ptolemeus 
– als vader van de cartografie en geografie – gedu-
rende meer dan vijftien eeuwen zou stand houden. 
Samen met de heropleving van de antieke cultuur 
en van de geografie van Ptolemeus, suggereerden 
cartografen op basis van rapporten van vooral 
Spaanse en Portugese zeevaarders uit de 15de en 
16de eeuw een vrij gedetailleerde kustlijn van dit in 
feite nog steeds hypothetische zuidelijke continent 

(5), dat weliswaar de Indische Oceaan niet meer af-
sloot maar nu wel de gehele zuidelijke oceaan om-
sloot. Dankzij onder meer de wetenschappelijke 
methoden geïntroduceerd door Gerard Mercator 
(1512-1594) werd een nieuw wereldbeeld gecreëerd 
dat door het immense succes van de atlas van 

Abraham Ortelius (1527-1598), het Theatrum Orbis 
Terrarum, wereldwijd en in vele talen werd ver-
spreid. Op deze beroemde ovale wereldkaart (6) is 
een onbekend Zuydtland te zien dat met zijn noor-
delijke uitlopers tot voorbij de Steenbokskeerkring 
een oppervlak inneemt dat zes keer zo groot is als 
in werkelijkheid, maar op die manier land en zee 
meer evenwichtig over de aardbol verdeelde. 

In tegenstelling tot het denken in de middeleeu-
wen was dit een cartografisch wereldbeeld dat niet 
gedicteerd werd door mythische of godsdienstige 
beschouwingen maar wel in overeenstemming 
was met wat men meende empirisch te hebben 
waargenomen en dat bovendien voldeed aan een 
aantal (al of niet relevante) fysische wetmatigheden 
zoals bolvorm, klimaat en zwaartepunt. Het succes 
van de Vlaamse cartografie was een gevolg van het 
gebruik van een wetenschappelijke methode. Deze 

Oikumene voorstelling van 

Ptolemaeus (2de eeuw) met afge

sloten Indische Oceaan door 

Terra Australis Incognita
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De beroemde ovale kaart van 

Abraham Ortelius met vermel

ding van het onbekende 

Zuydtland

(Terra Australis Nondum Cognita)

a coast, in these unknown and icy seas, is so very great, 
that I can be bold enough to say that no man will ever 
venture farther than I have done; and that the lands 
which may lie to the South will never be explored…
a country doomed by Nature never once to feel the 
warmth of the sun’s rays, but to lie buried in everlas-
ting snow and ice (7).

Het gevolg van de ‘negatieve ontdekking’ van Cook 
was dat Engeland en de westerse mogendheden 
hun inspanningen zouden heroriënteren naar de 
exploratie van het noorden (8). Hun plaats zou 
de eerstvolgende jaren ingenomen worden door 
robbenjagers en walvisvaarders, die aangetrokken 
waren door de rapporten van Cook met betrekking 
tot de rijkdom aan zeezoogdieren van de koude 
zuidelijke wateren. Terwijl vooral Amerikaanse 
en Engelse vissers en jagers de grenzen van het 
Antarctisch Schiereiland met mondjesmaat in 
kaart brachten, aanschouwde von Bellingshausen, 
uitgezonden door tsaar Alexander I, waarschijnlijk 
als eerste in 1820 de met ijs bedekte kust van Oost 
Antarctica.

De wetenschap organiseert zich

Halfweg de 19de eeuw groeide de interesse van
de grote zeevaartmogendheden voor Antarctica. 
Nu het probleem van de bepaling van de lengte-
graad op zee opgelost was door de uitvinding van 
de chronometer, vormde de kennis van het magne-
tisch veld de grootste uitdaging voor nauwkeurige 
navigatie, en meer in het bijzonder de juiste loka-
lisatie van de magnetische polen. Bovendien zocht 

wetenschappelijke aanpak zal ook alle volgende 
inspanningen van onze landgenoten met betrek-
king tot Antarctica kenmerken.

Terra Australis Cognita

De transformatie van het Terra Australis Nondum 
Cognita naar het Terra Australis Cognita of Antarc-
tica zou meer dan twee eeuwen in beslag nemen 
en was aanvankelijk een zeer langzaam proces 
waarbij het reusachtige Zuydtland als een ui van 
buiten naar binnen afgepeld werd en verkleind 
door zeevaarders die op steeds hogere breedte 
gingen opereren. Engelsen zoals Francis Drake 
en vooral Hollanders waaronder Dirck Gherritz, 
Willem Cornelis Schouten, Jacob Le Maire, Abel 
Tasman namen daarbij steeds meer de rol over van 
de zeevaarders uit het Iberisch Schiereiland. Ook 
de Fransen gingen in de 18de eeuw zeer gericht op 
zoek naar een zuidelijk continent en ontdekten zo 
een aantal – weliswaar weinig paradijselijke – peri-
Antarctische eilanden. De finale ontluistering van 
Terra Australis kwam er toen de Engelse zeevaarder 
James Cook, uitgezonden door de Britse Marine, 
tijdens drie reizen ( van 1768 tot 1779) zowat de 
halve (zee)wereld in kaart bracht en op zijn tweede 
reis drie maal de poolcirkel overschreed, eenmaal 
zelfs voorbij 71° zuiderbreedte, zonder het hypo-
thetische continent te aanschouwen, dat hierdoor 
gereduceerd werd tot zijn ware grootte en ware 
aard: The greatest part of this southern continent (sup-
posing there is one) must lie within the polar circle, 
where the sea is so pestered with ice that the land is 
thereby inaccessible. The risque one runs in exploring 
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Wetenschappelijk onderzoek 

 tijdens de expeditie van de 

Belgica in 1898

(archief familie De Gerlache)

latief hoge zuidelijke breedte, één op Kaap Hoorn 
en één op Zuid Georgië, bleef Antarctica evenwel 
volledig buiten beschouwing. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat op de Internationale Geografi-
sche Congressen (9) de poolstreken, en Antarctica 
in het bijzonder, telkens opnieuw aangewezen 
werden als dringend te exploreren regio’s.

De Belgica Expeditie (1897-1899)
 
De aankondiging in 1892 dat een jonge Belgische 
marineofficier, Adrien de Gerlache, een weten-
schappelijke expeditie naar Antarctica plande, 
kwam als een complete verrassing (10). België had 
helemaal geen maritieme of pooltraditie. Wel was 
de industriële revolutie hier vroeger op gang geko-

men een bevestiging voor het theoretisch model 
van het geomagnetisch veld zoals ontwikkeld door 
de wiskundige Carl Friedrich Gauss. 
De exacte wetenschap deed op deze manier voor 
het eerst zijn intrede in het poolonderzoek. Toch 
was het voorlopig vooral de geografische exploratie 
die baat vond bij de drie belangrijke expedities die 
op zoektocht naar de magnetische Zuidpool uitge-
zonden werden in de periode 1837-1843: de Franse 
expeditie van Dumont d’Urville, de Amerikaanse 
expeditie van Charles Wilkes en de Engelse expe-
ditie van  James Clark Ross. De contouren van een 
Antarctisch continent werden verder uitgetekend 
vooral door de nauwkeurige waarnemingen van 
Ross, die ook diep naar het Zuiden zou doordrin-
gen en dit tot op een recordbreedte van 78° 04’ Z, 
waar hij gestopt werd door de naar hem genoemde 
Ross ice shelf.

Ondertussen stond ook de exploratie van het 
Noorden niet stil. De Oostenrijker Carl Weyprecht, 
co-leider van de Oostenrijk-Hongaarse expeditie 
die Franz Josef Land ontdekte, betreurde daarbij 
de nationalistische ingesteldheid van de betrokken 
landen. Hij brak een lans voor internationaal ge-
coördineerd onderzoek in de Poolstreken. Deze zo 
noodzakelijke synoptische waarnemingen kwamen 
er in 1882-83 met het eerste International Polar 
Year (IPY), maar bleven in hoofdzaak beperkt tot 
Arctica. Elf landen richtten toen 12 stations op ver-
spreid langsheen de kust van de Arctische oceaan 
voor sytematische waarnemingen tijdens winter en 
zomer, van zowel het klimaat als het magnetisch 
veld en het poollicht. Met slechts 2 stations op re-
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matologie en geografie). Een getuige hiervan zijn 
de indrukwekkende serie boekdelen Résultats du 
Voyage de la Belgica, Rapports Scientifiques, uitgege-
ven door de Koninklijke Academie van België. 
De originaliteit van deze expeditie was niet alleen 
de wetenschappelijke aanpak, maar ook de inter-
nationale bemanning en wetenschappelijke staf. 
Deze laatste bestond uit de Belgen G. Lecointe 
(geodesie en cartografie) en E. Danco (geomag-
netisme), de Amerikaan F. Cook (menselijke 
fysiologie en ethnografie), de Polen H. Arctowski 
(meteorologie, geologie en glaciologie) en A. Do-
browolski (meteorologie) en de Roemeen E. Raco-
vitza (biologie).

De meest spraakmakende wetenschappelijke re-
sultaten waren natuurlijk deze die een rechtstreeks 
gevolg waren van de beslissing tot overwintering, 
met name de tijdreeksen voor temperatuur, lucht-
druk en andere meteorologische parameters die 
voor het eerst betrekking hadden op een volledige 
jaarcyclus, inclusief dus de poolwinter. Deze tijd-
reeksen konden dan ook vergeleken worden met 
de waarnemingen uitgevoerd tijdens het eerste 
internationaal pooljaar (1882-83) in het Arcti-
sche gebied. Opvallend waren niet zozeer de lage 
wintertemperaturen die gemeten werden op de 
Belgica (ze zijn volkomen vergelijkbaar met deze 
van Arctica), maar eerder de koude zomertempera-
turen (ze stijgen zelden boven nul graden), die het 
bestaan van een polaire continentale anticycloon 
verraadden. Arctowski toonde aan hoe de Belgica 
tijdens de zomer onder invloed stond van deze 
anticycloon, maar in de overgangsseizoenen in 
de greep kwam van de circumpolaire westenwind 
zone (11). Dit verband, voor het eerst onderkend 
door de Poolse meteoroloog op de Belgica, tus-
sen de temperatuur in Antarctica en de ligging en 
intensiteit van de circumpolaire westenwind gor-
del vormt vandaag een van de elementen voor de 
verklaring van de recente en merkwaardige opwar-
ming van het Antarctisch schiereiland (12). 

De geografische ontdekkingen van de Belgica, 
vooraleer het schip zich vast vroor in het pakijs 
van de Bellingshausen Zee, liggen aan de basis 
van een tweede luik van baanbrekend onderzoek: 
vooreerst de ontdekking van de Gerlache Straat 
en de cartografie ervan door Lecointe. De kaart 

men dan elders op het continent. Het jonge België 
kende een bloei op het gebied van wetenschap en 
industrie en er heerste een sfeer van expansionis-
me. In het zog van deze beweging vond de Gerla-
che gretig gehoor bij vooraanstaande industriëlen 
zoals Solvay, ondernemers zoals Osterrieth en 
academici zoals Charles Lagrange (Brussel), Edou-
ard Van Beneden (Luik), Paul Pelseneer (Gent) en 
Alphonse Renard (Gent). Deze laatste twee waren 
niet alleen toonaangevende wetenschappers maar 
ook voorvechters in de strijd voor de aanvaarding 
van de evolutietheorie. Het is in dit milieu dat de 
Gerlache de juiste voedingsbodem vond voor zijn 
baanbrekende ideeën over een zuiver wetenschap-
pelijke expeditie. Zijn onmiddellijke voorgangers 
uit de jaren 1870-1890 waren immers walvisvaar-
ders en zeehondenjagers. Zijn verre voorbeeld was 
wellicht zijn landgenoot Gerard Mercator die de 
wereld een wetenschappelijk verantwoord nieuw 
wereldbeeld verschafte.

De expeditie vertrok vanuit Antwerpen in 1897 
aan boord van de Belgica en zou de eerste zijn 
die het aandurfde te overwinteren ten zuiden van 
de Antarctische cirkel, in het pakijs van de Bel-
lingshausen Zee. De resultaten van deze eerste 
wetenschappelijke expeditie hadden betrekking op 
het brede gamma van de natuurwetenschappen: 
oceanografie, biologie, geologie, glaciologie, kli-



45

De vleugelloze mug Belgica 

Antarctica

Een rijkere biodiversiteit stelde Racovitza vast in 
het microscopisch leven dat voorkwam in de vele 
smeltwaterpoelen (16). 

Van hoge kwaliteit en innoverend waren eveneens 
de bathymetrische metingen uitgevoerd aan boord 
van de Belgica (17). De metingen uitgevoerd tus-
sen Staten Eiland en het Schiereiland toonden aan 
dat de bergketen van het Antarctisch Schiereiland 
geen rechtstreekse verlenging is van de Andeske-
ten, maar een voortzetting via een eilandenboog 
(de Scotia Arc), waarvan Zuid Georgië, de Zuid 
Sandwich eilanden en de Zuid Orkney eilanden 
deel uitmaken. De bathymetrische metingen uit-
gevoerd in het pakijs van de Bellingshausen Zee, 
tijdens de drift van de Belgica in de winter, lever-
den samen met het voorkomen van terrestrische 
sedimenten het bewijs voor de aanwezigheid van 
een continentaal platform, en dus het bestaan van 
een continent verder naar het zuiden, waarvan 
men vermoedde dat het wel eens in verbinding 
kon staan met het continentaal plat ontdekt door 
Ross in Victoria Land (18). 

Tevens stelde Arctowski vast dat dat de rand van 
het continentaal plat in Antarctica zich op een veel 
grotere diepte bevindt (500 m) dan elders ter we-
reld (200 m) en dit tengevolge van de isostatische 
compensatie door het gewicht van de ijskap. Deze 
bathymetrische metingen werden uitgevoerd via 
een gat in het ijs, wat toeliet ook stalen te nemen 
van de bodemsedimenten en van het zeewater op 
verschillende diepten, evenals te vissen naar fauna 
en flora. Het zoeken naar de geschikte appara-
tuur hiervoor met sleepnetten of lijn met zwab-
bers was een van de belangrijke bijdragen van de 
Noorse tweede stuurman Roald Amundsen (19) 
tot het wetenschappelijk succes van deze expeditie. 
Slechts 3 exemplaren vissen werden bovengehaald, 
nieuwe soorten weliswaar, maar wel behorend 
tot de meest voorkomende familie in de abyssale 
Antarctische wateren (Nototheniidae). Veel talrij-
ker daarentegen waren de mollusken en andere 
levensvormen uit de benthos van het continentaal 
plat die opvallend veel gelijkenis vertoonden met 
de fauna uit de abyssale gebieden elders ter wereld. 
Gedurende meer dan 100 jaar zouden deze toch 
vrij uitgebreide waarnemingen in het pakijs van de 
Bellingshausen Zee uniek blijven (20). 

opgemaakt door de eerste stuurman van de Belgica 
heeft de geografie van dit gedeelte van het schier-
eiland fundamenteel gewijzigd en de bestaande 
kaarten ervan naar de prullenmand verwezen (13). 
Vervolgens zijn er de systematische uitgevoerde 
waarnemingen en staalnames uitgevoerd tijdens 
de twintig landingen op de eilanden en het vaste-
land aan weerszijden van de Gerlache Straat die 
gemaakt hebben dat de Belgica expeditie terecht 
aanzien wordt als de eerste wetenschappelijke 
expeditie naar Antarctica (14). Op basis hiervan 
kon de Poolse meteoroloog en geoloog een co-
herent beeld opmaken van de fysische geografie 
van het schiereiland (15). Zo concludeerde hij uit 
het voorkomen van gepolijste bultrotsen (roches 
moutonnées) en de samenstelling van de morenen 
in de Gerlache Straat tot een significante gletsjer-
uitbreiding tijdens een vroegere ijstijd, waarbij een 
indrukwekkende ice stream het kanaal opvulde en 
het ijs, afkomstig van een alles bedekkende ijskap, 
afvoerde. 

De twintig landingen lieten Racovitza, de Roe-
meense bioloog van de Belgica, toe voor de eerste 
keer in de geschiedenis het bestaan te rapporte-
ren van landdieren op Antarctica zoals mijten en 
springstaarten, waaronder een aantal nieuwe soor-
ten, en een vleugelloze mug Belgica Antarctica, met 
zijn 2-6 mm lengte het grootste endemische land-
dier in heel Antarctica. Even schraal – maar even 
boeiend door de aanpassing aan de extreme om-
standigheden – bleek de flora: naast korstmossen 
op de steilere en zonnige flanken en mossen in de 
vochtigere gleuven en spleten, trof men er één van 
de twee enige soorten bloemplanten op Antarctica 
aan, Deschampsia Antarctica, een kleine grassoort. 
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waarbij Scott en zijn vier medereizigers op de 
terugweg van de geografische Zuidpool zouden 
omkomen. Ze maakten allen gebruik van de diepe 
toegang tot het hart van Antarctica via de Ross Zee 
inham en de aanpalende Ross ijsplaat. 

Nieuwe kustgedeelten van Antarctica werden voor 
het eerst bezocht en dit dankzij de afspraken die 
gemaakt werden op de geografische congressen. 
Tenslotte was er de eerste poging, ondernomen 
door Ernest Shackleton, om Antarctica diagonaal 
over te steken, vertrekkend vanuit de Weddell zee 
via de geografische Zuidpool naar de Ross zee. 
Een onderneming die volledig mislukte omdat 
zijn schip Endurance nabij de kust van Coats Land 
vastvroor en meegesleurd werd in die reusachtige 
vortex van pakijs in de Weddell zee. Uiteindelijk 
zou het schip zinken en de verdere odyssee van 
Shackleton, vergezeld van 27 man en met drie 
reddingssloepen, eerst over het pakijs nadien roei-
end en zeilend over één van de ruwste zeeën tot 
Elephant Island om tenslotte Zuid Georgië te berei-
ken, wordt algemeen aanzien als één van de merk-
waardigste heldensagen uit dit heroisch tijdvak. 
Amundsen, Scott, Shackleton, Mawson en colle-
gae, die op deze manier gedurende bijna twee de-

Het Heroisch Tijdvak

De golf van expedities als reactie op de oproep van 
het Geografisch Congres van 1895 wordt het hero-
isch tijdvak genoemd (21). Het begon met de expe-
ditie van Adrien de Gerlache (22), culmineerde in 
het jaar 1911 met het bereiken van de geografische 
Zuidpool door de Noor Roald Amundsen, tweede 
stuurman van de Belgica, en eindigde met het uit-
breken van de Eerste Wereldoorlog. Een aantal ex-
pedities uit deze periode, zoals deze van Nordensk-
jöld (1901-1903) aan boord van de Antarctic en 
deze van Charcot aan boord van de Français (1903-
1905) en van de Pourqoi-Pas? (1908-1910) ope-
reerden in het zog van de Belgica, waren relatief 
kleinschalig en droegen de wetenschap hoog in het 
vaandel. Zij droegen bij tot een betere kennis van 
fauna, flora en geografie van de gebieden rondom 
het Schiereiland. Andere expedities concentreer-
den zich eerder op het bereiken van de Zuidpool 
zelf, hoewel wetenschappelijk onderzoek bij de 
meeste ook prominent aanwezig was (23). Vooral 
de Discovery expeditie (1901-1904) van Scott, de 
Nimrod expeditie (1907-1909) van Shackleton, 
de Fram expeditie (1910-1912) van Amundsen en 
tenslotte de fatale Terra Nova expeditie (1910-1913) 
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Ook het Duitse Rijk onder Adolf Hitler wenste zijn 
belangen in de strategische walvisolie te consoli-
deren en zond een expeditie uit in 1938-39 die de 
kuststrook over een breedte van enkele honderden 
kilometers tussen 20° West en 45° Oost verkende 
met vliegtuigen. De Noren, op de hoogte van de 
Duitse plannen, zouden echter enkele dagen voor 
de Duitse vluchten een aanvang namen, dit gebied 
dat de Duitsers Neu-Schwabenland noemden, voor 
zich opeisen onder de naam Dronning Maud Land.

Het Internationaal Geofysisch Jaar 
1957-1958

In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog bete-
kende de Tweede Wereldoorlog en vooral de jaren 
die er onmiddellijk op volgden geen dieptepunt 
in activiteiten met betrekking tot Antarctica. Nog 
tijdens de Tweede Wereldoorlog organiseerde de 
Royal Navy van Engeland de geheime operatie 
Tabarin waarbij (relatief kleine) basissen opgetrok-
ken werden met permanente bemanning rondom 
het Antarctisch Schiereiland voor meteorologische 
waarnemingen en territoriale administratie uit 
vrees voor Duitse en vooral Zuid Amerikaanse 
inmenging (32). Het einde van de oorlog bracht 
zelfs een golf van expedities teweeg voor een deel 
ten gevolge van de ruime aanwezigheid van ter-
reinmensen met ervaring (militairen) en logistieke 
middelen maar ook door het besef van de toene-
mende strategische waarde van de poolstreken. Zo 
leidden de activiteiten van de operatie Tabarin tot 
de Falkland Island Dependencies Survey (FIDS) die 
later in 1962 zou uitgroeien tot de British Antarctic 
Survey (BAS). Op haar beurt leidden deze Britse 
initiatieven tot een verhoogde Chileense en Argen-
tijnse aanwezigheid rondom het Schiereiland. 

Maar de belangrijkste bijdrage kwam van de Ver-
enigde Staten die met Operation Highjump (1946-
47) nadrukkelijk hun aanwezigheid in Antarctica 
demonstreerden. Het bestond uit een armada van 
13 schepen waaronder een ijsbreker, een vlieg-
dekschip en zelfs een onderzeeër, 23 vliegtuigen 
en 4700 manschappen met als voornaamste doel 
het testen van kledij, voertuigen, en instumenten 
ontwikkeld in polaire omstandigheden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Met luchtfotografische op-
namen van practisch alle sectoren van Antarctica 
als voornaamste wetenschappelijke bijdrage bete-
kende Operation Highjump in de eerste plaats een 
politiek statement van de Verenigde Staten temid-
den dit stijgend opbod van aanspraken door indivi-
duele naties. De Verenigde Staten contesteerden in 
principe alle territoriale aanspraken en dit op basis 
van de Hughes doctrine (1924) die een effectieve 
bezetting als voorwaarde vooropstelde voor territo-
rial claims.

cennia de geografie van Antarctica beetje bij beetje 
ontsluierden, hadden daarbij af te rekenen met een 
formidabele vijand: de oneindige verlatenheid, een 
door de wind geteisterde hoogvlakte, gekenmerkt 
door de laagste temperaturen op aarde. Antarctica 
bleek in de eerste plaats een continent voor helden 
en avonturiers, die gekoesterd werden in het licht 
van de nationalistische belangen. Antarctica’s ware 
aard, betekenis en zelfs uitzicht bleven bij dit alles 
grotendeels onbekend. 

Modern Time

De Eerste Wereldoorlog vormde ook in de geschie-
denis van de exploratie van Antarctica een belang-
rijk scharnierpunt. Terwijl de landen die aan de 
Grote Oorlog deelgenomen hadden hun wonden 
likten, bereidden de Verenigde Staten zich voor 
op een dominante rol in Antarctica. Zij deden dat 
door de introductie van moderne technologie zoals 
radiocommunicatie, sneeuwtractoren, ijsbrekers 
en vliegtuigen. Het liet hen toe operaties uit te 
voeren in Marie Byrd Land, een deel van Antarctica 
dat tot dan onbereikbaar bleek voor schepen. Spilfi-
guur was een Amerikaanse marineofficier Richard 
Byrd die over een periode van twintig jaar een vier-
tal expedities organiseerde, die het concept en de 
technologie van Antarctische expedities totaal wij-
zigden (24). Centrum van de operaties was telkens 
de Zuidpoolbasis Little America, gelegen niet ver 
van de kust op de Ross ijsplaat, nabij de Walvisbaai 
(25). Little America kan dan ook met enig recht aan-
spraak maken op de eerste vaste onderzoeksbasis 
op Antarctica zelf.

Geopolitiek, alhoewel sinds het begin van de 
 exploratie van Antarctica latent aanwezig, be-
gon nu daadwerkelijk een rol te spelen. In 1908 
reeds stichtte Groot Brittanië de Falkland Islands 
 Dependencies (FID) en eiste de soevereiniteit op 
over de Zuid Orkney, Zuid Georgië en Zuid Shet-
land Eilanden alsmede over het Schiereiland dat zij 
Graham Land noemden (26). Vanaf 1920 voerde 
de Britse regering een politiek die moest leiden tot 
een geleidelijke annexatie van geheel Antarctica 
(27). Zo eisten zij in 1923 naast de FID ook de Ross 
Dependency sector op, zij het onder administratie 
van Nieuw Zeeland (28), terwijl tien jaar later 
Australië de Australian Antarctic Territory (AAT) 
opeiste met als gevolg dat het Britse Gemenebest 
na 1933 aanspraak kon maken op meer dan de 
helft van Antarctica (29). Als reactie op de Britse 
politiek eiste Frankrijk Adélie Land op in 1924 (30), 
terwijl onder leiding van Lars Christensen ook 
Noorwegen zich in het politiek debat mengde op 
basis van een indrukwekkende reeks van negen 
expedities, wier activiteiten het midden hielden 
tussen pelagische walvisvangst en exploratie (31). 
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gaande van het atoom tot menselijke gezondheid (38). 
Hetzelfde deed zich voor met de ontwikkeling van 
de lucht- en ruimtevaart. De er mee gepaard gaan-
de radio communicatie bijvoorbeeld vereiste betere 
kennis van magnetische stormen, kosmische 
straling en zonneactiviteit. Centraal hierin stond 
de studie van de hogere luchtlagen vooral dan in 
de poolstreken, als vensters op de ruimte. Lloyd 
Berkner die zelf deelgenomen had aan de Antarctic 
Expedition van Byrd als radio-ingenieur en de Brit-
se geofysicus Sydney Chapman lanceerden daarom 
in 1950 het idee om een nieuw Internationaal Pool 
Jaar te organiseren in 1957-1958, op het ogenblik 
van maximale zonneactiviteit van de 11-jarige zon-
necyclus (39). Het idee kreeg vrijwel onmiddellijk 
de steun van een groot aantal geofysici, waaronder 
de Belgische aeronoom Marcel Nicolet (40). Be-
doeling was de aardbol in zijn geheel als fysisch 
voorwerp te bestuderen. Het waarnemingsveld 
diende daarom uitgebreid tot de gehele aarde waar-
door het International Polar Year tot (IGY) werd 
uitgebreid. Het secretariaat van het Comité Spécial 
de l’Année Géophysique Internationale (CSAGI), 
opgericht door het overkoepelende International 
Council for Science (ICSU) bevond zich te Brussel.

Deze globale aanpak vereiste uiteraard de partici-
patie van zoveel mogelijk landen, waaronder ook 
de Sovjet Unie, dat op dat ogenblik geen lid was 
van de ICSU. De uitgestoken hand van de westerse 
mogendheden naar de Sovjet Unie voor deelname 
in het International Geophysical Year (IGY) was 
zeker niet evident, wanneer men bedenkt dat dit 
alles geschiedde op het hoogtepunt van de naoor-
logse Koude Oorlog. De beslissing tot deelname 
van de Soviet Unie in 1955 heeft wel het gehele 
IGY gebeuren en het Antarctisch onderzoek in het 
bijzonder in een stroomversnelling gebracht. Het 
uiteindelijk resultaat was dat in het binnenland 
van Antarctica, naast de Amerikaanse stations 
Amundsen-Scott (gelegen op de geografische Zuid-
pool) en Byrd Station, door de Russen Vostok stati-
on (gelegen op de geomagnetische Zuidpool) en de 
basissen Sovetskaya en Komsomolskaya opgericht 
werden voor overwintering. De meeste andere IGY 
stations lagen aan de kust of in de buurt van het 
schiereiland. In totaal waren dit ongeveer 65 sta-
tions opgericht door 12 landen, waaronder België 
met de Koning Boudewijn basis.

De Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition 
(1949-1952), ook Maudheim expeditie genoemd 
(33), was het wetenschappelijk antwoord op het 
geopolitieke opbod. De Zweedse glacioloog Hans 
Ahlmann was, op basis van studie van de lucht-
foto’s van de Duitse Schwabenland Expeditie, van 
oordeel dat de verdwenen gletsjertongen en het 
voorkomen van blauw ijs (34) in de randgebergten 
van Dronning Maud Land de sleutel konden bie-
den voor de verklaring van de opwarming van de 
aarde, die men elders in de loop van de eerste helft 
van de 20ste eeuw had vastgesteld (35).
De studie van sneeuw en ijs was op dat ogenblik 
zeer internationaal gecoördineerd, vandaar deze 
Britse, Zweedse en Noorse samenwerking terwijl 
de expeditie onder leiding kwam te staan van de 
Noren wegens hun soevereiniteit-aanspraken over 
Dronning Maud Land. Voor de eerste keer werden 
waarnemingen in Antarctica uitgevoerd in func-
tie van een wetenschappelijke hypothese. Deze 
intelligente aanpak was terug te vinden in alle 
onderdelen van het wetenschappelijk programma 
van deze baanbrekende expeditie. Men kan gerust 
stellen dat de werkmethoden, die in het domein 
van de aardwetenschappen ontwikkeld werden 
tijdens deze expeditie, gedurende vele jaren die 
hierop volgden als standaard zouden gebruikt 
werden (36). Zo startte Australië in 1954, onder 
impuls van Phillip Law, die als observator aan de 
Maudheim expeditie deelgenomen had tijdens 
de zomer 1950-51, als eerste met een permanent 
bezet wetenschappelijk station in Antarctica (37), 
waarbij zowel de logistiek als het wetenschappelijk 
programma geïnspireerd waren op het Noors-
Brits-Zweeds model. Hiermee was, tenminste op 
het gebied van de aardwetenschappen, de toon 
gezet voor de verdere wetenschappelijke exploratie 
van Antarctica. De hogergenoemde vijanden van 
de eerste ontdekkingsreizigers, de extreem lage 
temperaturen, de uitzonderlijke windsnelheden en 
de onmetelijke ijsvelden waren nu onderwerp van 
wetenschappelijk onderzoek geworden.

Ondertussen kwam er ook belangstelling vanuit een 
geheel andere hoek. De Tweede Wereldoorlog, nog 
steeds vers in het geheugen, had de macht gedemon-
streerd van wetenschap en technologie. Het begrijpen, 
toepassen en ontwikkelen van bijvoorbeeld kernwa-
pens vereiste een diepgaande kennis van zo wat alles, 
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Grensverleggend waren ook de nieuwe inzichten 
die bekomen werden in de fysica van de hogere 
atmosfeer, de core business van het IGY, en dit op 
basis van de metingen uitgevoerd op het vlak van 
het geomagnetisme, ionosfeer en aurora onder-
zoek. Het Internationaal Geofysich Jaar was im-
mers ook de start van het ruimteonderzoek met de 
lancering van kunstmatige satellieten eerst door de 
Russen en later door de Amerikanen. De combi-
natie van waarnemingen vanuit de ruimte met de 
systematische metingen in de Poolstreken leverde 
een totaal nieuw beeld op van het geomagnetisch 
veld in de ruimte rondom de aarde.

De erfenis van het Internationaal Geofysisch Jaar 
in Antarctica was dubbel. Enerzijds een enorm 
verbeterd inzicht in de fysische verschijnselen en 
anderzijds de realisatie van een netwerk van waar-
nemingsstations, die dankzij de internationale 
verstandhouding efficiënt verspreid waren over het 
hele Antarctische gebied. Het spreekt voor zich dat 
de twaalf actieve landen de gedane inspanningen 
wensten te consolideren (46). De meeste landen 
behielden dan ook hun Antarctische stations na 
het officiële einde van het IGY. 
België was het enige land dat al na drie jaar haar 
Antarctische activiteiten moest stop zetten. Ener-
zijds door een gebrek aan een meerjarige beleids-
visie op dit vlak en anderzijds door het weinig 
succesvol beheer van het coördinerende Centre 
National de Recherches Polaires (CNRP) (47). 
 Desondanks lukte het Gaston de Gerlache toch om 
de Belgische regering te overtuigen om in 1964 
een nieuwe  Koning Boudewijn basis op te richten, 
vlak naast de oude basis. Ditmaal in samenwer-
king met de Nederlanders en ondersteund door 
een zeer beperkt logistiek apparaat en secreta-
riaat. Een nieuwe basis was noodzakelijk omdat 

De Koning Boudewijn basis: 
het geofysisch waarnemingsstation

Het was Gaston de Gerlache, zoon van de kapitein 
van de Belgica, die in 1956 het Belgisch Comité 
voor het Internationaal Geofysisch Jaar kon over-
tuigen om met een Belgische expeditie naar An-
tarctica deel te nemen aan het International Geop-
hysical Year (41). Onder zijn leiding werd in decem-
ber 1957/januari 1958 de Koning Boudewijn basis 
opgericht op een drijvende ijsplaat gelegen langs-
heen de Prinses Ragnhild kust in Dronning Maud 
land. Dit geofysisch observatorium zou een uitge-
breid wetenschappelijk meetprogramma uitvoeren, 
zoals strikt voorgeschreven door het CSAGI (42). 
De meetresultaten werden volgens gestandaardi-
seerde methoden verwerkt en kwamen uiteindelijk 
terecht in speciaal daarvoor opgerichte internati-
onale datacentra (43). Zo werden de meteorolo-
gische gegevens van de Koning Boudewijn basis 
onmiddellijk doorgeseind naar het Amerikaanse 
station Little America, waar een internationaal team 
van weersvoorspellers een analyse maakten van het 
weer op basis van alle synoptische gegevens over 
Antarctica, samen met de resultaten van de hoog-
tepeilingen met ballons. Later verhuisde dit analy-
secentrum naar Melbourne in Australië, waar de 
data uit Antarctica de centrale kern vormden voor 
de weersanalyse en prognose van het gehele zui-
delijk halfrond. De wetenschappelijke resultaten, 
die door iedereen konden geraadpleegd worden, 
lieten toe voor de eerste keer de rol van Antarctica 
als energy sink in het globale klimaatsysteem in te 
schatten. Op lokaal vlak droegen de waarnemingen 
bij tot het ontcijferen van de rol van de tempera-
tuurinversies voor het ontstaan van de typische en 
gevreesde katabatische winden (44) en de uitzon-
derlijke lage temperaturen in Antarctica (45).

Deze openheid in de wetenschappelijke aanpak lag 
tevens aan de basis van de Pax Antarctica of het 
Antarctisch Verdrag (Antarctic Treaty) dat onderte-
kend werd in 1959. Dit verdrag is een merkwaar-
dige – en zoals gebleken is succesvolle – politieke 
constructie gestoeld op de principes van open 
communicatie van alle activiteiten en van vrije 
uitwisseling van gegevens en mensen, teneinde 
Antarctica te beheren zonder beroep te doen op 
territoriale aanspraken. 
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schakel betekende in het netwerk van geofysische 
stations, woog de beoefende zuivere wetenschap 
wellicht te licht door gebrek aan integratie in de 
wetenschappelijke en academische achterban van 
België en Nederland waardoor de politieke steun 
voor verdere financiering uitbleef (49). De Koning 
Boudewijn basis diende echter niet alleen de geo-
fysische wetenschappen maar ook de wetenschap-
pen van de aarde en op dit vlak was haar impact 
zowel zuiver wetenschappelijk als op de latere 
Belgische Antarctica politiek beduidend groter.

De Koning Boudewijn basis: uitvalsbasis 
voor aardwetenschappelijk onderzoek

De vrij late beslissing van België tot deelname aan 
het International Geophysical Year (IGY) was zowel 
een geluk als een ongeluk. Immers, als gevolg van 
de afspraken gemaakt binnen CSAGI diende de 
geografische spreiding van de op te richten stati-
ons zo optimaal mogelijk te gebeuren en bleef er 
bijgevolg voor de Belgen maar weinig keuze over 
voor een geschikte locatie van de Koning Boude-
wijn basis. De uiteindelijk gekozen site gelegen 
in de sector tussen 15° en 30° Oost van Dronning 
Maud Land bleek dan ook in gevolge de zeeijs 
condities moeilijk toegankelijk (50) terwijl de drij-
vende ijsplaten langsheen de kust een onstabiele 
ondergrond boden voor een permanent station, 
wat later ook zou blijken (51). Maar hierdoor bood 
deze sector zich aan als een nog compleet onbe-
treden en onverkend gebied van Antarctica en 
bijgevolg als een ware ‘bonanza’ voor avontuurlijk 
aangelegde geologen, glaciologen en geografen 
(52). Nochtans was geologie aanvankelijk geen core 
business van het IGY (53). Aangezien meer dan 99 
% van Antarctica bedekt is met ijs was men van 
oordeel dat de opbouw en structuur van dit conti-
nent in de eerste plaats bepaald moest worden bij 
middel van geofysische technieken, wat meer in 
de lijn lag van de basisfilosofie van het IGY. Met 
dit doel werden seismische, gravimetrische, mag-
netische en topografische metingen uitgevoerd 
via een aantal grootschalige geophysical traverses 
onder leiding van de Amerikanen, de Russen en 
de Engelsen. Het liet toe het tweedelig karakter 
van Antarctica vast te stellen met een continentaal 
gedeelte (subglaciale bodem meestal op gemid-
delde hoogte van + 15 m) in Oost Antarctica (54) en 

de oude basis volledig ingesneeuwd was en ineen 
deukte onder het gewicht van tonnen sneeuw. 
Het geofysisch programma werd – de richtlijnen 
van het IQSY volgend – uitgebreid met metingen 
van het kosmisch ruis (riometer waarnemingen), 
micropulsaties van het geomagnetisch veld en 
ozon waarnemingen. Deze laatste metingen be-
stonden uit meting van het totale ozongehalte met 
de Dobson spectrofotometer en van het verloop van 
de hoeveelheid ozon met de hoogte uit een aantal 
hoogtepeilingen met Brewer-Mast sensoren. Deze 
metingen, uitgevoerd in de periode 1965-1966, 
dienden samen met metingen van andere stations 
als referentie voor het vast stellen van de signifi-
cante daling van het ozongehalte tijdens de Antarc-
tische lente in de periode 1970-80. Zoals men weet 
heeft dit geleid tot de ontdekking in 1985 van een 
ozon gat boven Antarctica, één van de mijlpalen 
in de bewustmaking van zowel politici als beleids-
mensen van het toenemend antropogeen karakter 
van ons klimaat (48).

In februari 1967 diende de tweede Koning Bou-
dewijn basis na een ononderbroken werking van 
1964 tot 1966 opnieuw vroegtijdig gesloten te 
worden. Hoewel deze basis een zeer succesvolle 
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hoofdzaak uit metamorfe gesteenten afgewisseld 
met jongere plutonische intrusies. De platentek-
toniek stond toen nog in zijn kinderschoenen en 
het is de verdienste van de Belgische geologen dat 
zij het verschil aangetoond hebben in samenstel-
ling en in metamorfisme tussen de gneizen van 
het noordoostelijk gedeelte van de Sør Rondane 
en deze van het zuidwesten. Japanse geologen, die 
sinds de jaren 1980 (58) met succes het Belgisch 
geologisch onderzoek voortzetten, hebben het 
voorkomen van zo een discontinuïteit in het me-
tamorfisme van de gneizen en ook de tektonische 
setting geïnterpreteerd als een mogelijk litteken 
(sutuur) die de plek aanduidt van samenkomst van 
twee continentale blokken van het supercontinent 
Gondwana (59) op het einde van de Cambrische 
geologische periode (60). De hoger vermelde geo-
physical traverses, uitgevoerd tijdens en na het IGY, 
lieten ook toe voor de eerste keer een betrouwbare 
schatting te geven voor het volume ijs opgeslagen 
in Antarctica. Vandaag weet men dat de totale 
hoeveelheid gegrond ijs 26 miljoen km3 bedraagt 
(ruwweg is dit 90 % van alle ijs en 70 % van alle 
zoetwater op aarde). Bij een volledig afsmelten 
zou dit overeenkomen met een zeespiegelstijging 
van 61 m. Deze indrukwekkende cijfers wijzen op 
de rol van de Antarctische ijskap en van de cryo-
sfeer (61) bij het tot stand komen van de huidige 
toestand van de aarde, inclusief haar klimaat. De 
glaciologie of de wetenschap van die cryosfeer is 
trouwens voor een groot deel volwassen geworden 

een maritiem West Antarctica (bodem onder het 
ijs op een gemiddelde diepte van – 440 m, maar 
met lokaal diepten groter dan 2000 m zoals in de 
Bentley subglaciale trog). 
Maar toch boden een aantal van de IPY stations 
een uitstekende uitvalsbasis voor in situ geologi-
sche opnamen in de schaarse ijsvrije gebieden. 
Dit was ondermeer het geval voor de Koning Bou-
dewijn basis. 170 km ten zuiden van deze basis 
strekte zich het imposante Sør Rondane gebergte 
van oost naar west wigvormig uitlopend over een 
lengte van 270 km waardoor het een afdamming 
vormde voor het ijs dat van het poolplateau zee-
waarts stroomde. Van bij de oprichting in 1958 
vormde het geografisch en geologisch terreinwerk 
vanuit de Koning Boudewijn basis dan ook een 
belangrijk onderdeel van het wetenschappelijk pro-
gramma. Dit terreinwerk werd voor een groot stuk 
uitgevoerd met traditionele hondenspannen, maar 
daarnaast ook met sneeuwtractoren, beide logistiek 
goed ondersteund met vliegtuigen (55). Met behulp 
van deze luchtverkenning kon één van de eerste 
spraakmakende resultaten van de Belgische expe-
dities waar gemaakt worden: de ontdekking van 
een onbekend bergmassief (de Belgica Mountains) 
gelegen ten oosten van de Sør Rondane. Tijdens de 
expeditie van 1960 zou op een verkenningsvlucht 
naar de Japanse basis Syowa trouwens nog een 
tweede bergmassief ontdekt worden, dat Queen 
Fabiola Mountains genoemd werd (56). 

De geologische karteringen van de Sør Rondane en 
de Belgica Mountains werden systematisch uitge-
voerd gedurende de gehele periode van Belgische 
aanwezigheid (1958 tot 1967) en was ongetwijfeld 
een van de meest markante bijdragen van het Bel-
gisch wetenschappelijk onderzoek met betrekking 
tot een beter inzicht in de opbouw en structuur 
van het continent Antarctica. Het resulteerde on-
dermeer in de opmaak van het volledige kaartblad 
nummer 8 (Sør Rondane) van de 18 kaartbladen die 
in 1969 gepubliceerd werden door de American 
Geographical Society en die op dat ogenblik de ken-
nis samen vatten van de geologie van Antarctica in 
het zog van het IGY (57).

De Sør Rondane bleek met de andere randgeberg-
ten van Oost Antarctica deel uit te maken van een 
oeroud precambrisch schild of craton en bestond in 
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neerslag van extraterrestrisch stof op aarde (100 
000 ton per jaar) (63).

Het uitgebreide veldwerk van de geologen en topo-
grafen gedurende de periode 1958-1967 bracht de 
Belgische onderzoekers er toe, naast het geoche-
misch onderzoek, zich meer en meer toe te leggen 
op de studie van het gletsjer gedrag in het algemeen 
en van dat in de Sør Rondane in het bijzonder. Door 
opmeting van de snelheid waarmede het ijs bij mid-
del van een tiental drainagegletsjers doorheen de 
Sør Rondane stroomt, samen met de kennis van 
hun dwarsdoorsnede, kon voor de eerste keer het 
totale debiet berekend worden van het massatrans-
port van ijs over een significant stuk omtrek van de 
Antarctische ijskap. Dit debiet bleek een factor 10 
keer kleiner te zijn dan het massatransport van grote 
ice streams op andere plaatsen, wat meteen de funda-
mentele rol van van deze ijsstromen aantoont in het 
massa-evenwicht van de Antarctische ijskap (64).
Ook wat betreft het gebruik van de radartechno-
logie (65) in de glaciologie zou België mee aan 
de weg timmeren door als een van de eersten in 
Antarctica een radio echo sounder in kleine vlieg-
tuigen te monteren om het reliëf onder het ijs in 
kaart te brengen. Dit gebeurde na de sluiting van 
de Koning Boudewijn basis in 1967 toen België 
nog drie zomercampagnes (1967-68, 1968-69, 
1969-70) organiseerde in samenwerking met 
Zuid-Afrika en dit in de buurt van de Zuid-
Afrikaanse basis Sanae. Een vliegtuigcrash van 
een van de Belgische expeditievliegtuigen in 1970 
maakte een einde aan deze internationale samen-
werking.

dankzij de uitdaging die de Antarctische ijskap 
stelde zowel technisch-logistiek als door haar we-
tenschappelijke vraagstelling. De ontwikkeling van 
de glaciologie gebeurde door bevruchting vanuit 
een drietal basisdisciplines: de isotopenchemie, 
de radartechnologie en de wiskundig numerieke 
modellering. 

De toepassing van de isotopen chemie in de gla-
ciologie is schatplichtig aan het pionierswerk van 
professor E. Picciotto (ULB), die als geochemi-
cus en geoloog deelnam aan de eerste Belgische 
expeditie op de Koning Boudewijn basis en die 
nadien een van de expeditieleiders was van de 
South Pole-Queen Maud Land Traverse United 
States Expedition (1964-1968). Hij stelde voor 
Antarctica onder meer het verband vast tussen de 
stabiele isotopen samenstelling van zuurstof in de 
sneeuw en de temperatuur van de wolk waaruit 
die sneeuw gevallen is (62). Tevens toonde hij 
aan hoe de verhoogde radioactiviteit ten gevolge 
van atmosferische kernbomontploffingen uit de 
jaren 1950 in bepaalde firnlagen als referentieho-
rizont kon gebruikt worden voor de bepaling van 
de hoeveelheid sneeuw accumulatie. Met deze 
methode kon men onder meer voor het poolpla-
teau een gemiddelde accumulatie vaststellen van 
2 tot 3 cm waterequivalent per jaar waardoor An-
tarctica – dat meer dan 70 % van al het zoetwater 
op aarde opslaat – tot het droogste continent ter 
wereld gerekend wordt. Ook wisten Picciotto en 
zijn medewerkers voor de eerste keer op basis van 
staalname op het Antarctisch Plateau, een be-
trouwbare schatting te maken van de hoeveelheid 
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scherming en het behoud van levende organismen 
in Antarctica (69) evenals het feit dat er nergens in 
de tekst een verwijzing plaats grijpt naar mogelijke 
economische activiteiten.
Toch waren het precies de maatregelen met betrek-
king tot de bescherming van het vrijwel onbezoe-
delde continent die als eerste goedgekeurd werden 
op de ATCM vergaderingen. Het was immers door 
het opleggen van strenge milieunormen dat eco-
nomische exploitatie in de praktijk verhinderd of 
geminimaliseerd kon worden. Hierdoor kwamen 
in 1964 de Agreed measures for the conservation of 
Antarctic fauna and flora tot stand, in 1972 de Con-
vention on the conservation of Antarctic seals en in 
1980 de Convention on the Conservation of Antarctic 
Marine Living Resources (CCAMLR). Vooral deze 
laatste conventie was belangrijk omdat het op basis 
van wetenschappelijk onderzoek een ‘ecosysteem 
benadering’ introduceerde voor een rationeel ge-
bruik van de levende organismen in de Zuidelijke 
Oceaan. Het toonde meteen de flexibilteit van de 
mechanismen die ingebouwd waren in het Antarc-
tisch Verdrag, ook wanneer wereldwijde econo-
mische belangen primeerden zoals de exploitatie 
van de biomassa in de Zuidelijke Oceaan. Deze 
milieubeschermingsmaatregelen waren natuurlijk 
ook een gevolg van de snelle ontwikkeling van het 
biologisch en vooral dan het marien biologisch we-
tenschappelijk onderzoek sinds het IGY, alhoewel 
biologie net zoals geologie niet tot de core business 
van het IGY behoorde. De biologische wetenschap 
maakte daarbij dankbaar gebruik van de vele mo-
gelijkheden die de nabij de kust gelegen stations 
boden voor studie van de pinguïn-, vogel- en zee-

Op zoek naar een Antarctica politiek

1970 betekende dus het voorlopige einde van 
de georganiseerde Belgische expedities. Slechts 
enkele vorsers slaagden er in hun Antarctisch on-
derzoek voort te zetten aan een academische instel-
ling. Enkel het Belgisch Nationaal Comité voor 
Antarctisch Onderzoek bleef in bescheiden mate 
haar taak vervullen: enerzijds door rapportering 
aan de Scientific Committee for Antarctic Research 
(66) van de schaarse Belgische activiteiten en an-
derzijds door het verrichten van lobbywerk om zo 
alsnog de overheden te overhalen om opnieuw in 
Antarctica actief te zijn. 
Elders in de wereld groeide de belangstelling 
voor Antarctica nochtans exponentieel. De twaalf 
landen die in 1959 het Antarctisch Verdrag in 
Washington ondertekenden, waaronder België, 
hadden immers door een meesterzet – de bevrie-
zing van de bestaande territoriale aanspraken en 
niet aanvaarding van eventuele nieuwe aanspra-
ken – de vrede in het Zuidpoolgebied gebracht 
(67). Beslissingen met betrekking tot het beheer 
van dit continent werden vanaf nu genomen door 
zogenaamde consultatieve partijen (68) tijdens 
de jaarlijkse Antarctic Treaty Consultative Meeting 
(ATCM). Het Verdrag zelf bepaalde door middel 
van artikel 9, paragraaf 1 een reeks aandachtspun-
ten voor verdere onderhandeling. Die hadden in 
de eerste plaats betrekking op het exclusief gebruik 
van Antarctica voor vreedzame doeleinden en het 
bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek. 
Opmerkelijk is dat pas in het laatste punt (artikel 
9, paragraaf 1f) melding gemaakt wordt van de be-
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rapportering. Het betekende Antarctica dat in feite 
tot een wereld natuurpark werd uitgeroepen. Een 
Committee for Environmental Protection (CEP) werd 
opgericht om toezicht te houden op de implemen-
tatie van het Protocol van Madrid. Vanaf nu zou de 
milieubescherming domineren op de agenda van 
de Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM).

Wetenschap ten dienste van Duurzame 
Ontwikkeling

In 1985 was het de beurt aan België om in Brus-
sel de 13de Consultatieve Vergadering van het 
Antarctisch Verdrag te organiseren. Met alle 
ogen op ons land gericht en bekritiseerd omwille 
van haar inactiviteit sinds 1970, waardoor haar 
consultatieve status binen de ATCM bedreigd 
werd, haastte België zich met de aankondiging 
van een nieuw Belgisch wetenschappelijk onder-
zoeksprogramma voor Antarctica. Gefinancierd 
en beheerd door Federaal Wetenschapsbeleid 
ondersteunde dit meerjarig onderzoeksprogram-
ma ploegen van Belgische instellingen, die ofwel 
op numeriek modelmatige basis, ofwel met lo-
gistieke middelen verkregen door internationale 
netwerking, wetenschappelijk onderzoek met 
betrekking tot of in Antarctica verrichtten. Het 
nieuwe Belgische Antarctica programma stond 
lijnrecht tegenover het oude programma waarbij 
topdown een logistieke infrastructuur (een basis, 
een schip, vliegtuigen, sneeuwvoertuigen) en 
een deels voorgeprogrammeerd waarnemings-
programma (meteorologie, geomagnetisme, 
ionosfeer, glaciologie, geologie) aangeboden 
werden aan de onderzoeksgemeenschap. Zoals 
hierboven reeds aangehaald heeft deze werkwijze 
België toegelaten om heel zichtbaar en met suc-
ces deel te nemen aan een uniek project zoals het 
Internationaal Geofysisch Jaar, maar slaagde het 
er anderzijds niet in dit onderzoek op voldoende 
wijze te integreren met de universitaire en weten-
schappelijke achterban.

De jaren ’80 boden echter een heel ander gezichts-
punt op de problemen van de aarde dan 25 jaar 
voordien. Het besef was gegroeid dat milieuveran-
deringen, al of niet door de mens veroorzaakt, op 
bepaalde plaatsen en tijdstippen een weerslag kun-
nen hebben op de toestand van de aarde in zijn ge-
heel. Deze veranderingen werden aangeduid met 
de term Global Change en sloegen op de samen-
stelling van de atmosfeer (ozon, CO

2
), wijzigingen 

van het klimaat, van landgebruik (ontbossing) en 
van ecosystemen. Kenniscentra aangaande een of 
ander aspect van Global Change ontwikkelden zich 
snel, zodat bij het starten van het nieuwe Antarc-
tica onderzoeksprogramma in 1985 nogal wat labo-

hondenkolonies of door staalname en waarnemin-
gen vanop de talrijke schepen die aan en afvoeren 
tijdens de zuidelijke zomer.

Maar het was vooral de mineralenrijkdom van 
 Antarctica die de veerkracht van het Antarctic 
 Treaty System (ATS), zoals het geheel van maat-
regelen en conventies die in het kader van het 
Antarctisch Verdrag genomen werden genoemd 
werd, op de proef zou stellen. Van 1981 tot 1988 
hadden onderhandelingen plaats in de ATCM 
die moesten leiden tot een Convention on the 
 Regulation of Antarctic Mineral Resources Activities 
(CRAMRA). De discussie hoe een eventuele mi-
neralenexploitatie te rijmen viel met de (bevroren) 
soevereiniteitsaanspraken en de uitgebreide maat-
regelen voor de milieubescherming was voor een 
belangrijk stuk een gevolg van de oliecrisis van 
1973-74 en de speculatie over potentiële olie- en 
gasvoorraden op het continentaal plat van Antarc-
tica (70). Het resulteerde alvast in een wereldwijde 
belangstelling voor Antarctica en hierdoor een 
sterke toename van het aantal landen die er actief 
bij betrokken wilden zijn. Het aantal consultatieve 
partijen verdubbelde dan ook van 14 tot 28 landen 
in de periode 1981-1990. Tezelfdertijd nam ook 
de externe druk op het Antarctic Treaty System sys-
teem toe. Het ATS werd enerzijds verweten een 
selecte club te zijn van landen die onderhandelden 
over een materie die in feite de hele wereld aanbe-
langde, terwijl anderzijds een aantal environmental 
NGO’s (Greenpeace, ASOC, IUCN...) een nog gro-
tere aandacht vroegen voor het behoud en bescher-
ming van het milieu in Antarctica.

Hoewel de regeling van een mineralenexploita-
tie op de Special ATCM van Wellington in 1988 
goedgekeurd werd voor ondertekening door de 
consultatieve partijen, zou deze conventie nooit 
in voege treden. In 1989 weigerden een aantal 
landen, waaronder België, onder aanvoering van 
Australië en Frankrijk deze conventie te signeren 
of te ratificeren. Wellicht vreesden sommige lan-
den dat de Convention on the Regulation of Antarctic 
Mineral Resources Activities het wankel evenwicht 
rond de soevereiniteitsaanspraken zou aantasten. 
Andere landen zoals Frankrijk, met in haar zog 
België, speelden voluit de kaart van de milieu-
activisten en gingen voor een volledig verbod op 
minerale exploitatie (71). Een en ander leidde in 
1991 tot de ondertekening van het Protocol van 
Madrid (Protocol on Environmental Protection to the 
Antarctic Treaty), een belangrijke mijlpaal in de 
ontwikkeling van het Antarctica Verdrag omdat 
alle activiteiten met betrekking tot mijnbouw ver-
boden werden terwijl voor alle andere activiteiten, 
ook wetenschappelijke projecten, de impact op het 
milieu diende nagegaan via een milieu effecten 
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leent federaal wetenschapsbeleid de vereiste finan-
ciële middelen aan ongeveer een 20-tal Belgische 
onderzoeksteams van 10 verschillende universi-
teiten en onderzoeksinstellingen. De gehanteerde 
bottom up approach stond ditmaal garant voor een 
goede link van het Antarctica programma met de 
academische achterban. De onderzoeksonderwer-
pen werden immers – als antwoord op een oproep 
tot voorstellen van Federaal Wetenschapsbeleid – 
gesuggereerd door de onderzoekers zelf, meestal 
inspelend op internationale onderzoeksprioritei-
ten. Een externe audit uitgevoerd in 2002 toonde 
dan ook aan dat dank zij dit programma en de 
internationale netwerking een aantal Belgische 
wetenschappers en onderzoeksgroepen mee aan 
de top staan in hun vakgebied (75). Toch moest 
men vaststellen dat de individuele onderzoekers 
door een gebrek aan eigen logistieke middelen al 
te afhankelijk waren van de planning van de bui-
tenlandse gastheren waarmee men gratis samen-
werkte. De totale afwezigheid van Belgische logis-
tieke middelen in Antarctica zelf belette bovendien 
om een actieve politiek te voeren in het kader van 
het Antarctisch Verdrag.

De komst van Princess Elisabeth

De viering van de honderstste verjaardag van de 
Belgica expeditie in 1998 was een unieke gelegen-
heid om de Belgische inspanningen ter zake, 
zowel vroegere als actuele, te belichten en ter 
discussie te stellen. Dit gebeurde onder meer door 
de organisatie van een internationaal symposium 
in het Paleis der Academiën (76) en een aantal 
activiteiten voor een breder publiek, waaronder 
de transantarctische expeditie 1997-98 van Alain 

ratoria over de basiskennis beschikten om dit pro-
gramma te helpen uitbouwen. Met name was dit 
het geval voor de biologie en biogeochemie van de 
zuidelijke oceaan en voor de mariene geologie van 
de continentale rand van Antarctica, disciplines die 
vroeger gedurende het IGY en IQSY niet of weinig 
aan bod gekomen waren in het Belgisch program-
ma. De oceanografische onderzoekstechnieken die 
door de Belgische onderzoekteams in het kader 
van Global Change ontwikkeld werden konden 
immers zonder al te veel wijzigingen toegepast 
worden in de Antarctische wateren. Bovendien 
werd het verkrijgen van waarnemingsplatformen, 
door Belgische onderzoekers op buitenlandse 
schepen in Antarctische wateren, begunstigd door 
de geest van het Antarctisch Verdrag die precies 
de uitwisseling van mensen en middelen sterk 
aanmoedigde. Eveneens gunstig was het feit dat 
Europa op dat ogenblik precies op zoek was naar 
projecten die een gezamenlijke Europese aanpak 
vereisten (72). 

Op het vlak van de glaciologie kon het nieuwe 
meerjarige Belgische onderzoeksprogramma 
beroep doen op een expertise (ijsdynamica en 
isotopenchemie) verworven tijdens de vroegere 
Belgische en Belgisch-Nederlandse expedities. Het 
liet toe onderzoeksactiviteiten op Antarctica zelf 
en in het omringende pakijs te laten plaats grijpen 
en later met succes te participeren in het Europese 
diepboringsproject European Project on Ice Coring 
in Antarctica (EPICA) (73). Bovendien wisten de 
Belgische onderzoekers succesvol in te haken op 
de nieuwe trend die er in bestond de natuur te 
simuleren bij middel van computermodellering. 
Gletsjers en ijskappen lenen zich daar uitstekend 
toe door hun relatief homogene samenstelling. 
Modellering laat toe grootse natuurexperimenten 
op te zetten en toekomstscenario’s te ontwikkelen 
in het kader van globale milieuwijzigingen. Dit 
gold eveneens voor de klimaatmodelleerders, een 
discipline waarin België haar sporen reeds ver-
diend had, en liet toe vast te stellen hoe Antarctica 
meer en meer een centrale rol toegemeten werd 
in het functioneren van het ‘systeem aarde’. Het is 
om die reden dat het Belgisch onderzoeksprogram-
ma voor Antarctica door federaal wetenschapsbe-
leid vanaf 1997 opgenomen werd in het Belgische 
Scientific Support Plan for a Sustainable Development 
Policy (SPSD) (74). 
Het meerjarenprogramma voor Antarctisch On-
derzoek dat sinds 1985 tot vandaag ononderbroken 
doorloopt omvat een viertal wetenschapsdomei-
nen: de glaciologie en klimatologie, de mariene 
biogeochemie en –dynamica, de mariene en ter-
restrische biota en biodiversiteit en tenslotte paleo-
milieu en global change. Met een financiering van 
ongeveer vijf miljoen euro per fase van 4 jaar ver-
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derzoeksstation in Antarctica. Immers naast de 
mogelijkheden die dit station zou bieden voor de 
Belgische onderzoeksploegen kon het open gesteld 
worden voor andere landen in ruil voor het gebruik 
van hun scheepsplatformen en onderzoeksstations 
door Belgische wetenschappers, dit alles in strikte 
toepassing van het Zuidpoolverdrag.

Op initiatief van de International Polar Foundation 
besloot België, op voorstel van de Minister van Bui-
tenlandse Zaken Louis Michel en gesteund door 
de Minister voor Wetenschapsbeleid Fientje Moer-
man, in 2004 tot de bouw van een nieuwe onder-
zoeksbasis in Antarctica. Ontwerp en bouw van 
de basis werd toevertrouwd aan IPF die ook zou 
instaan voor het grootste deel van de financiering 
via private sponsoring en publieke schenkingen. 
Daarnaast werden door de Belgische overheid extra 
middelen uitgetrokken voor de uitvoering van het 
wetenschappelijk onderzoek dat op dit station zal 
worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid 
van federaal wetenschapbeleid (BELSPO).

Hubert en Dixie Dansercoer. Vertrekkend vanop 
de locatie van de vroegere Koning Boudewijn basis 
staken Hubert en Dansercoer op ski’s en efficiënt 
gebruik makend van kites het ganse continent over 
via de geografische Zuidpool tot het Amerikaanse 
Mc Murdo Station over een afstand van 3924 km in 
99 dagen. Het succes van deze onderneming ver-
sterkte Alain Hubert, burgerlijk ingenieur, pool-
reiziger en berggids, in zijn streven om bij middel 
van dergelijke prestaties en educatieve initiatieven 
de rol van het wetenschappelijk poolonderzoek 
voor globale milieuwijzigingen te onderstrepen. 
Daartoe richtte hij in 2002 de International Polar 
Foundation (IPF) op, een internationale non-pro-
fitorganisatie met het doel een interface te bieden 
tussen wetenschap en maatschappij en begon 
daarenboven te ijveren voor de heropening van een 
Belgisch wetenschappelijk station in Antarctica. 
Ondertussen was ook Federaal Wetenschapsbe-
leid op basis van de aanbevelingen van het hoger 
vermelde auditrapport voorstander geworden van 
het oprichten van een permanent Belgisch on-
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tarctisch Verdrag in Edinburgh in 2007, het Com-
mittee for Environmental Protection te overtuigen 
dat het ontwerp van het station als geen ander een 
antwoord bood aan de strenge vereisten voor mi-
lieubescherming en faciliteiten voor wetenschap-
pelijk onderzoek.

Door zijn geografische ligging (breedte: 71°57’ Z; 
lengte: 23°20’O) halfweg tussen het Japanse sta-
tion Syowa (684 km) en de Russische basis Novo-
lazarevskaya (431 km), vult het station een blanco 
gebied op in het waarnemingsnetwerk van Dron-
ning Maud Land in Oost Antarctica. Gelegen aan 
de voet van het Sør Rondane gebergte op een hoog-

Een partnerschapsovereenkomst in 2007 tussen 
BELSPO en IPF voorzag in de schenking door IPF 
van de Belgische Antarctica basis, ondertussen 
Princess Elisabeth genoemd, aan de Belgische Staat. 
Het beheer van het station wordt vandaag verze-
kerd door het poolsecretariaat, een staatsdienst 
met afzonderlijk beheer binnen BELSPO.

Het Belgische project, onder leiding van de IPF en 
Alain Hubert, verraste vanaf het begin door zijn 
originele aanpak. De aankondiging van de oprich-
ting van een nieuwe Belgische basis kwam immers 
net in een periode waarbij, in uitvoering van het 
protocol van Madrid, alle (grootschalige) projecten 
in het Zuidpoolgebied met een zekere argwaan be-
keken werden omwille van hun mogelijke impact 
op het nog ruim onbezoedelde continent. Een vier-
tal zogenaamd ‘nieuwe generatie’ basissen waren 
op dat ogenblik gepland of in uitvoering (77). 
IPF ging daarom resoluut voor een milieuvrien-
delijk totaalconcept door de keuze van de ligging 
en site van een station op palen verankerd in vaste 
rots, die zowel sneeuwaccumulatie als winderosie 
moest beperken, de concentrische architectuur 
waarbij de buitenste zones een centrale warme 
technische kern afschermen, de materiaalkeuze 
van de sterk isolerende buitenpanelen en ramen, 
het gebruik van in hoofdzaak duurzame energie 
(fotovoltaïsche panelen, thermische zonnepanelen, 
windturbines) en domotica voor spaarzaam ener-
giegebruik, de beperking van de afvalproductie en 
recyclage van afvalwater via bioreactoren en nog 
veel meer. Op deze manier slaagde het Belgische 
project er in, op de 29ste vergadering van het An-
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len. Hiernaast gaat de aandacht naar het opvolgen 
van de verandering van zowel de chemische- als 
de deeltjes samenstelling van de atmosfeer even-
als naar de verschillende componenten van de 
UV straling (onder meer voor opsporing van een 
mogelijk herstel van het ozongat, maar ook en 
vooral om de herkomst en de gevolgde weg van 
natuurlijke en antropogene aerosolen te bepalen). 
Op het gebied van de geofysica moet seismische 
apparatuur in combinatie met zwaartekracht- en 
GPS-metingen toelaten niet alleen de regionale 
seismiek en structuur van de lithosfeer te achter-
halen maar ook de deformatie, tot op submillime-
ter niveau, van de aardkorst als gevolg van een zich 
wijzigende ijsbedekking.

Vanuit het station vertrokken ook de eerste ploe-
gen voor terreinwerk op het vlak van de glaciologie, 
de studie van het microbiologisch leven en mete-
orietonderzoek. Dit laatste onderzoek gebeurde in 
samenwerking met een uitgebreide ploeg Japanse 
geologen, die hiervoor dankbaar gebruik maakten 
van de Belgische faciliteiten. Het glaciologische 
team verrichtte onderzoek nabij de scharnierlijn, 
dat is de overgangszone van de op het water drij-
vende ijsplaat naar het gegronde ijs, omdat de 

te van 1300 m en op ongeveer 190 km van de kust 
laat het veldwerk toe binnen een straal van 200 
km vanaf de kust tot op het Poolplateau en biedt 
zo toegang tot de meest verscheidene Antarctische 
landschappen (78). Uniek is ook de ligging van 
het station op een smalle rotsachtige rug (Utstei-
nen Ridge), die nauwelijks boven het ijs uitsteekt. 
Daardoor kon het eigenlijke station op de rots zelf 
worden gebouwd, terwijl de garages en workshops 
vlak er naast, en ermee verbonden via een verticale 
koker, in het ijs konden worden ingebouwd. Hier-
door kan de aan- en afvoer met voertuigen over de 
sneeuw plaats grijpen, waardoor de voordelen van 
een station op rots (stabiliteit en levensduur) en 
een station op sneeuw of ijs (gemakkelijke toegang 
en nabijheid van sneeuw voor watervoorziening) 
gecombineerd werden.

Officieel geopend op 15 februari 2009, zijn de eer-
ste projecten op het Princess Elisabeth station al in 
2008 van start gegaan. Op het gebied van de mete-
orologie was er de installatie van een automatisch 
weerstation en hadden de metingen betrekking op 
zowel de massabalans als de hoogte en tempera-
tuur van de wolken voor een betere representatie 
van de hydrologische cyclus in de klimaatmodel-
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de projecten en het terreinwerk worden uitgevoerd 
in nauwe samenwerking met internationale onder-
zoeksploegen van onderandere Duitsland, Japan, 
Luxemburg, Noorwegen, Nederland en het Ver-
enigd Koninkrijk.

Besluit

Het is merkwaardig hoe Antarctica geëvolueerd is 
van een strijdtoneel voor avonturiers en nationa-
listische belangen naar een wereldnatuurpark dat 
vreedzaam beheerd wordt door 28 landen. Tegelijk 
veranderde het fysische milieu van een vijandige 
natuur naar een wetenschappelijk laboratorium, 
waarvan de onderzoeksresultaten als cruciaal be-
schouwd worden voor een duurzaam beheer van 
de planeet aarde. Opvallend is de rol die België 
speelde bij de kantelmomenten die geleid heb-
ben tot deze evolutie: de rol van de Gerlache en de 
Belgica expeditie aan het begin van de Heroïsche 
Periode, hoe België met de oprichting van de Ko-
ning Boudewijn basis meehielp aan het succes 
van het International Geophysical Year en via haar 
diplomaten bijdroeg tot de het ontstaan van het 
Antarctisch Verdrag. Er is ook de meer bescheiden 
rol van België bij het afwijzen van de Convention on 

verschijnselen die men daar kan waarnemen, de 
sleutel kan bieden tot het begrijpen van de fysische 
processen aan de basis van de ijskap bij stijging of 
daling van het zeeniveau.

Het biologisch veldwerk startte in 2007, nog vóór 
de constructie van de basis, met een gedetail-
leerde survey van Utsteinen Nunatak en Utsteinen 
Ridge, toen nog in hun oorspronkelijke toestand, 
ten einde over een referentie kader te beschikken 
voor de bepaling van de environmental footprint van 
het station en zijn activiteiten. Deze survey betrof 
zowel het voorkomen van vogelsoorten, van korst-
mossen en mossen als van de microbiologische 
soorten waarbij de grote cyanobacteriële diversiteit 
opviel. Gedurende de volgende jaren werd de ac-
tieradius van het biologisch veldwerk uitgebreid 
en werden er een aantal experimenten toegevoegd 
om de factoren te achterhalen die het geografisch 
patroon van de diversiteit, de samenstelling van de 
biota en hun eventuele gevoeligheid voor klimaats-
opwarming bepalen. Een ander onderzoeksteam 
tracht in de Sør Rondane, via een combinatie van 
paleolimnologische, geomorfologische en glaciaal-
geologische waarnemingen, de deglaciatie van het 
gebied sinds de laatste ijstijd te reconstrueren. Al 
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the Regulation of Antarctic Mineral Resources Acti-

vities, wat leidde tot het protocol van Madrid en er 
is finaal het ontwerp en de succesvolle constructie 
van de Princess Elisabeth basis, waarmee België de 
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EINDNOTEN
1
Meer precies de toename van de zenitsafstand van de zon of met 
andere woorden van de hoek tussen de verticale van de plaats 
(richting van het schietlood) en de richting van de zon.

2
Zoals aangetoond door meting van de schaduwlengte afgeworpen 
door een verticaal geplaatste stok (gnomon).
3
De climata werden oorspronkelijk gekenmerkt door de daglengte 
tijdens het zomersolstitium, uitgedrukt in uren.

4
En komt tot uitdrukking in de basis stelling van de klimatologie 
(Bestrahlungsgesetz der Mathematische Klimalehre van Milanko-
vitch): Ih = I0 cosz0 met Ih en I0 de bestralingssterkte op res-
pectievelijk een horizontaal oppervlak en een vlak loodrecht op de 
zonnestralen en z0 de zenitsafstand van de zon.

5
Zo werden onder meer de kust van Vuurland, door Pigafetto op 
de wereldreis van Magellaen, en de noordkust van Australie, door 
Louis de Torres bij doorvaart van de naar hem genoemde straat 
langsheen de zuidkust van Nieuw Guinea, aanzien als kustgedeel-
ten van het Zuydtland.

6
De geografische inhoud van Typus Orbis Terrarum (1570) is nage-
noeg een kopie van Mercator zijn beroemde wereldkaart Ad Usum 
Navigantiu (1569).
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