Wetenschatten • Historische figuren vari het
zeewetenschappelijk onderzoek
Adrien de Gerlache
Adrien de Gerlache (°Hasselt, 2 augustus 1866 - tBrussel, 4 december 1934) was een
Belgische zeevaarder, die vooral faam heeft verworven
ais pionier van de Antarctische poolexploratie. Zijn reis
naar Antarctica met het schip Belgica in 1897-1898 was
de eerste die op een wetenschappelijke wijze het 'laatste
continent' onderzocht. Hij was het die België een naam
gaf wat betrof zuidpoolonderzoek, die de eerste notie gaf
van het klimaat van dat gebied en die dankzij zijn expedi
ties bewijzen leverde dat onder het Antarctisch ijs, land
zat, en Antarctica dus terecht bestempeld kon worden ais
het zesde continent. De Gerlache ondernam verschillen
de poolreizen en men zal hem onthouden ais de man die
de focus van de poolexploratie verlegde van verovering
of jacht naar wetenschappelijk onderzoek.

Adrien de Gerlache in zijn poolreistenue. Uit het
archief van de familie de Gerlache de Gomery
(Schelfhout, 1996).
Levensloop
Adrien de Gerlache de Gomery (kortweg Adrien de Gerlache) werd geboren te Hasselt op 2 augustus
1866, ais oudste zoon van luitenant-kolonel Auguste de Gerlache. Het gezin de Gerlache woonde in
Brussel, waar Adrien zijn opleiding kreeg. Hij bleek een slim en ijverig kind met een voorliefde voor het
knutselen van schepen. Nadat hij afstudeerde aan het Oger-Laurent Instituut, droomde hij van een
zeemanscarrière. Omdat zo'n zeemansleven niet de beste reputatie had, ging Adrien onder druk van zijn
ouders naar de Polytechnische School van de Université Libre de Bruxelles (ULB). In 1882, op
zestienjarige leeftijd werd hij er toegelaten tot de faculteit Toegepaste Wetenschappen.
Tijdens zijn verlof van de universiteit in 1883, vertrok Adrien de Gerlache dan toch op zijn eerste zeereis.
Hij voer mee op de Waesland, een stoomboot van de Belgische rederij Red Star Line die overtochten
tussen Antwerpen en New York verzorgde. In aantekeningen van zijn zus Louise lezen we hoe wreed en
brutaal de matrozen hem behandelden en hoe zwaar de omstandigheden op het schip waren. Het vlees
en de beschuiten die hij kreeg, waren nauwelijks te eten, zijn slaapplaats was de zeilkooi en toen hij
terugkwam, kon hij nauwelijks nog schoenen aandoen aan zijn gezwollen en geschaafde voeten. Zijn
brieven aan zijn vader waren veel gematigder, ongetwijfeld om hem gunstig te stemmen zodat hij
verder kon varen.
Zijn verlangen om op zee te zijn uitte zich in verdere reizen tijdens zijn vakanties. Zijn ouders beseften
dat hun zoon carrière wou maken ais zeeman en stemden uiteindelijk in. Na zijn afstuderen aan de ULB
in 1885 begon de Gerlache aan een opleiding bij de Marine in Antwerpen, die hij later vervolgde in
Oostende. Hij voer op visserijschepen tot 1888, toen hij het brevet van tweede luitenant op de grote
vaart behaalde.
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Na zijn benoeming kreeg hij een post ais officier op
de veerboten van de lijn Oostende-Dover. Vanaf 1
februari 1890 droeg hij de titel luitenant en in 1892
zou hij tot eerste luitenant bevorderd worden. In
1894 tenslotte behaalde de Gerlache zijn diploma van
'Kapitein ter lange omvaart', na bijna zeven jaar vaart.
Koude klimaten fascineerden de Gerlache, en toen hij
hoorde van de Zuidpoolexpeditie van de Noor Otto
Nordenskjöld, deed hij vruchteloze pogingen om
daarop mee te gaan. Tenslotte zette Adrien de
Gerlache zelf een Zuidpoolreis op touw. Op 19 maart
1897 (hij was toen amper 30 jaar), na veel discussies
over het belang en de financiële haalbaarheid van
een dergelijke expeditie, tekende de Gerlache een
overeenkomst met de Société Rovale Beige de
Géographie. De eerste Belgische Zuidpoolexpeditie
was een feit. Voor een uitgebreid relaas van deze reis,
zie 'Zijn werk en belang voor kust- en zeeonderzoek'.
Na deze baanbrekende reis werkte de Gerlache van
1902 tot 1913 ais conservator van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. In die
Commandant Adrien de Gerlache de Gomery,
hoedanigheid bestudeerde hij onder andere de
portret (Schelfhout, 1996).
veiligheid van navigatie in een commissie aangesteld
na de ramp van de Titanic. Al bij al had deze functie
meer naam dan inhoud, en in deze periode bleef hij dan ook expedities inrichten.
In 1904 trad Adrien de Gerlache in het huwelijk met de Franse Suzanne Poulet die hem een zoon en een
dochter schonk: Philippe en Marie-Louise. Tot het begin van de Eerste Wereldoorlog werkte hij mee aan
het opstarten van de firma Polaris, die speciale schepen zou bouwen om het pooltoerisme te stimuleren.
Financiële problemen zorgden er echter voor dat de firma snel aan zijn einde kwam.
In het begin van WO I werkte de Gerlache in zijn hoedanigheid van marineofficier ijverig aan de
ontruiming van de haven van Oostende en het transporteren van de vele vluchtelingen. Eind 1914
vertrok hij naar Scandinavië om het buitenland bewust te maken van de ontberingen van de Belgische
bevolking tijdens de Eerste Wereldoorlog en om steun Ios te weken. Gedurende de rest van de oorlog
hield hij een continue campagne voor België in Noorwegen en Zweden, onder meer door het uitgeven
van een boek getiteld ‘Le Pays qui ne veut pas mourir'. Nadat hij in 1913 gescheiden was van zijn eerste
vrouw, hertrouwde hij in 1916 met de Zweedse Elisabeth Hoger. Hun zoon Gaston, genoemd naar zijn
broer, zou zijn passie erven en later zelf poolexpedities opstarten.
In februari 1919 keerde de Gerlache naar België terug. Na de oorlog werkte hij aan een gedetailleerd
plan voor de opleiding van marineofficieren en voor de bouw van een van zijn droomschepen, de
Mercator (zie 'Zijn werk en belang voor kust- en zeeonderzoek'j. In december 1934 stierf Adrien de
Gerlache aan de gevolgen van paratyfus, na een allerlaatste missie naar Noorwegen in mei datzelfde
jaar. Lucien Jottrand, schilder en vriend van deze beroemde poolreiziger, vertelde later dat Adrien de
Gerlache geen typische ontdekkingsreiziger was. Hij was zwijgzaam en beheerst, niet de
onverschrokken en energieke, arrogante man die opschepte over zijn reizen. Hij ligt begraven in Brussel.
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Baron de Gerlache bij hem thuis, omringd door herinneringen aan zijn verre
reizen (Schelfhout, 1996).
Zijn werk en belang voor kust- en zeeonderzoek
De Belgische Zuidpoolexpeditie (1897-1898)
Opzet en verloop van de reis
De grootste verdienste van Adrien de Gerlache betreft ongetwijfeld zijn uitgebreide expeditie naar het
Antarctisch gebied in 1897-1898. De Gerlache zag in deze expeditie veel kansen. België stond aan het
einde van de 19e eeuw zeker niet hoog aangeschreven op het gebied van zeevaart en had slechts één
kolonie (Belgisch Congo). Antarctica was onontgonnen terrein en sinds James Cook in 1777 het gebied
op een kaart had afgebakend met een stippellijn, was er weinig indrukwekkends gebeurd. De
stoommachine en de fotografie waren nieuw en wetenschappers stonden te trappelen om alle
mysteriën van het 'laatste continent' te doorgronden. Op economisch vlak viel in Antarctica niets te
rapen, maar op wetenschappelijk vlak des te meer.
In 1894 legde de Gerlache zijn project officieel voor aan het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van
België. Vanuit wetenschappelijke hoek was er veel enthousiasme en met hun brieven stuurden
gerenommeerde zeewetenschappers zoals Edouard Yan Beneden. Paul Pelseneer en Alphonse Renard
hem hun steun en welwillendheid. Om dergelijke grote namen kon men niet heen, en het Genootschap
gaf zijn fiat. De hele expeditie stond echter meermaals op losse schroeven door meningsverschillen
tussen de Gerlache en het Genootschap. Bovendien waren de budgetten zo beperkt dat er een
'nationale intekening' gelanceerd werd, "waarbij een beroep wordt gedaan op de medewerking van de
wetenschappelijke genootschappen, de pers en alle personen die willen bijdragen tot het welslagen van een
onderneming die ons land zowel tot voordeel ais tot eer zal strekken". Onder andere Ernest Solvay, een
Belgische grootindustrieel, en Léonie Osterrieth, telg uit een welvarende Antwerpse redersfamilie,
droegen een aanzienlijke som bij, maar tot op de dag van vertrek zou er geknokt moeten worden voor
de nodige fondsen. Uiteindelijk beschikte de Belgische Zuidpoolexpeditie over 344.870 Belgische
franken, wat anno 2012 meer dan anderhalf miljoen eura is. Nooit had een dergelijke expeditie het met
zo'n gering budget moeten stellen.
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Na de jarenlange voorbereiding kon het werk beginnen. Er werd een Noorse vissersboot gekocht, de
Patria, oorspronkelijk bedoeld voor zeehondenjacht in de ijszeeën. Het schip werd Belgica herdoopt en
heringericht om een dergelijke tocht te doorstaan. Gerlache verbleef gedurende die tijd in Noorwegen
om toezicht te houden op de verbouwing van het schip.
Ondertussen werd ook de bemanning samengesteld. Hoewel de reis gerenommeerd is ais de eerste
Belgische expeditie naar het zuidpoolgebied, bestond de
bemanning uit verschillende nationaliteiten. Onder andere
de Pool Henrvk Arctowski, geograaf, oceanograaf en
meteoroloog, en de Roemeen Emile Racovitza. zoöloog en
botanist, gingen mee met de expeditie. Verder bevonden
zich ook Georges Lecointe. die onderzoek deed in
astronomie en magnetisme, en Emile Danco. die
waarnemingen omtrent aardrijkskundige fysica deed, aan
boord. Antoine Dobrowolski. eveneens een Pool, was
assistent-meteoroloog. Ten slotte bestond de bemanning
uit een Amerikaanse dokter en antropoloog, Frederick
Cook, en onder meer Noorse en Belgische matrozen. De
Belgica vertrok op 16 augustus 1897 uit Antwerpen. Na een
lange reis door de Atlantische Oceaan, kwam de Belgica
aan in Ushuaia (Argentinië) waar Dr. Cook koste wat kost
de uitstervende Onas-indianen wou bestuderen. Daarna
trok men verder naar het zuiden en vanaf 14 januari
begonnen de wetenschappelijke waarnemingen (zie
De Belgica in het pakijs. (Schelfhout, 1996)
verder).
Op 28 februari 1898 liep de Belgica vast in het pakijs en werd duidelijk dat verder doordringen
onmogelijk was. Voor het eerst in de geschiedenis zou een schip met haar bemanning de winter moeten
doorbrengen in het Antarctische gebied. Ondanks de harde winter en het moeilijke leven op de
Zuidpool werd het onderzoek verdergezet. In deze gedwongen overwintering betaalde de bemanning
helaas haar tol: Emile Danco overleefde de tocht niet, een van de matrozen leed aan hysterie, en in het
algemeen was het gebrek aan voedsel en aan zon in de lange poolnacht een grote kwelling.
Toen op 21 juli 1898 de zon uiteindelijk terug besloot te schijnen en er weer hoop was, kon de Belgica
eindelijk huiswaarts keren. Op 28 maart 1899, 8 maanden later, stuurde Commandant de Gerlache
vanuit Punta Arenas in Chili volgend telegram naar het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van
België:
- Punta Arenas, 28 maart 1899 - Tot mijn spijt moet ik u het overlijden melden van matroos
WlENCKE OP 22 JANUARI 1988, EN DAT VAN DANCO OP 5 JUNI 1898; VOOR DE REST IS ALLES GOED AAN
BOORD - ERG BEVREDIGENDE RESULTATEN, FRAAIE COLLECTIES - HUGHESBAAI EN PALMER LAND BEZOCHT;
HYDROGRAFISCHE VERKENNING GEDAAN IN DIT GEBIED, TALKRIJKE ROTSSTALEN GENOMEN; TWINTIG MAAL
AAN LAND GEWEEST - DAARNA KOERS GEZET NAAR ALEXANDER I LAND, PAKIJS BINNENGEDRONGEN TEN
WESTEN VAN ALEXANDER I LAND. VERSTE BREEDTEGRAAD: 7I°36' ZUID, LENGTEGRAAD 92° WEST VERPLICHT TE OVERWINTEREN: VEEL SLECHT WEER, MAAR GEEN HEVIGE KOU TIJDENS OVERWINTERING,
BEHALVE IN SEPTEMBER, MINIMUM 43°C ONDER NUL, OP 8 SEPTEMBER 1898 - VER AFGEDREVEN MET DE
WIND MEE; WEGGERAAKT UIT HET PAKIJS OP 14 MAART 1899 - KOERS GEZET NAAR PUNTA ARENAS, DAAR
AANGEKOMEN DE 18E- STUUR BRIEVEN NAAR PUNTA ARENAS - ÜE GERLACHE -STOP-,
De Belgica meerde op 5 november 1899, meer dan twee jaar na haar vertrek, terug aan in de haven van
Antwerpen en werd feestelijk onthaald.
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Arctowski in the Laboratory.
Arctowski aan het werk in het laboratorium van de Belgica (Cook, 1900).
Resultaten van de Belgica-expeditie
De Belgische Zuidpoolexpeditie behaalde een aantal primeurs: het was de eerste echte
wetenschappelijke verkenning van het zuidpoolgebied, het was de eerste Belgische expeditie naar
Antarctica en het was de eerste overwintering in dat gebied. Deze primeurs zijn echter zeker niet het
enige belang van de expeditie. De Belgica-expeditie wilde natuurlijk ais eerste Antarctica grondig
exploreren en letterlijk grenzen verleggen, maar ze wilde dat ook figuurlijk doen door
wetenschappelijke ontdekkingen thuis te brengen. Hiertoe was op de Belgica een uitgebreid
laboratorium gebouwd, voor onder andere zoölogisch en oceanografisch onderzoek.
Cartografie en geologie
In een tijd waarin nauwelijks iets geweten was over Antarctica wou men vooral het gebied in kaart
brengen. De cartografie van het zuidelijk poolgebied werd helemaal herschreven aan de hand van
zeepeilingen. Op 15 januari 1898 mat de Belgica het diepste punt van de Drake Passage: 4040 meter. Zo
ontdekte men dat tussen Zuid-Amerika en het Zuidpoolgebied zich een bekken met vlakke bodem
bevindt, dat oploopt in zuidelijke richting. De zeebodem beter in kaart brengen was een van de
belangrijkste oogmerken van de reis, niet in het minst om verdere expedities vlotter te laten verlopen
(zie ook de resultaten van het werk van geoloog Alphonse Renardi.
Op de weg van de Belgica lagen verschillende onontdekte eilanden en straten. Zo is er heden ten dage
de Gerlachestraat. de Solvav-beraen (naar de sponsor van de expeditie) en Wiencke eiland (naar de
Noorse matroos die stierf in een storm). Een kaart met een volledig overzicht is te vinden op de website
van het Belgica-genootschap. Een van de eerste ontdekkingen die de Belgica-expeditie deed, was dat
Palmer Land helemaal geen land was, maar een archipel van eilanden. Daarmee gepaard gaand heeft
deze reis doorslaggevende waarnemingen opgeleverd om te bewijzen dat Antarctica een continent is
en dat er zich dus land onder het ijs bevindt, in tegenstelling tot in het noordpoolgebied.
Fauna en flora
Ook verschillende observaties van de fauna en flora maakten deel uit van het expeditiewerk. Diverse
soorten pinguïns werden geïdentificeerd en beschreven, alsook verschillende andere levensvormen,
zoals wormen, vliegen en andere insecten (die men niet verwacht had in een dergelijk klimaat). Zo is er
een klein mugje ontdekt genaamd Belgica antarctica. Op de volgende pagina is te zien hoe zeesterren
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en zee-egels (die samen deel uitmaken van de stam van de
stekelhuidiaen) vergeleken werden. Men viste ook met
zijden netten in het water, en merkte zo onder andere het
belang op van plankton en de plaats ervan in de
voedselketen. In totaal werden niet minder dan 1200
diersoorten en 500 planten ontdekt waaronder vooral
mossen en algen.
Meteorologie
Star-Fish and Sea-Urchins from the Bottom of the
Antarctic Sea.

Voor de Belgica-expeditie waren de weinige noties van het
Antarctische klimaat gebaseerd op waarnemingen tijdens
de zomermaanden. Door de onvoorziene overwintering
waren voor de eerste maal een volledig jaar aan
aantekeningen over de meteorologie van het gebied
voorhanden (naast informatie over de temperaturen en de
samenstelling van het water). In de eerste appendix van
het reisverslag van dr. Cook beschreef expeditielid
Racovitza het klimaat dat de Belgica had kunnen
observeren. De minimumtemperatuur bedroeg -43°C in
A New Shrimp of the Genera of Euphausia, Discovered
september, het maximum deed zich voor in februari en
by Racovitza. It is the Staple Food of the
Penguins and Seals.
bedroeg +2°C. Juli was het koudst met een gemiddelde
van -22,5°C. Racovitza merkte op dat de Belgica zich
Van boven naar onder: vergelijking van zee
gedurende de hele tijd in de buurt van open water bevond
sterren en zee-egels; nieuwe garnaal van het
en dat de gedane waarnemingen dan ook gezien moesten
genus Euphausia (Cook, 1900).
worden ais gegevens van een kustklimaat. Hij opperde de
hypothese dat aan de geografische zuidpool zelf, in het binnenland van Antarctica, het veel kouder zou
kunnen zijn (latere expeditiereizigers getuigden inderdaad van temperaturen lager dan -60°C).
Amper vijfenvijftig dagen op het jaar was de wind kalm en zwak, meestal waaide er een sterke wind. De
lucht was constant zeer vochtig, wat zich vertaalde in frequente periodes van mist en sneeuw.
Tweehonderd en zevenenvijftig dagen sneeuwde het, veertien dagen telden de expeditieleden regen.
Fenomenen ais parhelia (bijzonnen) of parselenae (bijmanen), spiegelingen en de meest schitterende
zonsop- en ondergangen kwamen frequent voor en ook de aurora australis (zuiderlicht) werd
regelmatig gezien, aldus Racovitza.
Medische observaties
Minder leuk waren de observaties van de menselijke fysiologie tijdens de lange poolnacht van de
Belgica. Gerlache merkte zelf in zijn notities op dat de bemanning "gelig en dik" werd. Daarnaast werd
men snel moe, de hartslag ging bij de minste inspanning zeer snel omhoog, en een aantal
bemanningsleden kreeg wat men noemde 'hersenstoornissen' en had aanvallen van hysterie en
grootheidswaanzin. Dit alles was te wijten aan een voedseltekort en een gebrek aan licht en warmte.
Scheurbuik was een onwelkome gezel. Bovendien was de bemanning van de Belgica maandenlang
geïsoleerd van de buitenwereld.
Conclusie
De Belgica is thuisgekomen met een schat aan waarnemingen en leverde zo voer op voor jarenlang
wetenschappelijk onderzoek. De resultaten werden uitgegeven tussen 1901 en 1949, in een reeks van
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negen banden getiteld ‘Expédition antarctique belge. Résultats du voyage du S.Y.Belgica en 1897-1898
1899 sous le commandement de A. de Gerlache de Gomery. Rapports scientifiques publiés aux frais du
gouvernemet belge'. Dit werk, dat terecht beschouwd mag worden ais de eerste grootschalige
wetenschappelijke studie over het zuidpoolgebied ooit, is samengesteld door meer dan tachtig
Belgische en buitenlandse wetenschappers.
De Gerlache zelf schreef ‘Quinze mois dans I'Antarctique', het meer narratieve verslag van de Belgicaexpeditie. Daarnaast schreef dr. Frederick Cook een reisverslag getiteld ‘Through the first Antarctic
night' (voor een uitgebreid leesbaar verslag van de resultaten van de Belgica-expeditie, zie p.409-468
van dit boek, de appendices van de wetenschappers Racovitza, Arctowski, Lecointe, en verslagen van
Amundsen en Cook). Ook het dagboek van de Noorse eerste stuurman, Roald Amundsen, die in 1911 ais
eerste de magnetische zuidpool zou bereiken, werd zeer bekend.
Overige expedities
De expeditie met de Sélika naar de Kerguelen eilanden in 1901 had oorspronkelijk enkel een
commercieel doei, maar commandant de Gerlache stond erop dat er ook wetenschappelijk onderzoek
verricht zou worden. Uiteindelijk kwam er van commerciële resultaten van deze Frans-Belgische
onderneming weinig in huis, omdat de Franse partijen afgehaakt hadden. De reis leverde vooral studies
op over de fauna in Arabië en de Perzische Golf. Charles Pérez, wetenschapper aan boord en later
professor aan de universiteit van la Sorbonne, schreef hierover een verslag getiteld ‘Croisière au golfe
Persique à bord du yacht belge "Sélika"'. Men ontdekte er onder andere zeventien soorten hymenoptera
(vliesvleugeligen).
In 1902 vertrok Adrien de Gerlache samen met Jean-Baptiste Charcot naar Antarctica, nadat Gerlache
Charcot overtuigd had dat de zuidelijke poolgebieden een beter gebied waren voor wetenschappelijk
onderzoek dan de noordelijke. Gerlache maakte deze reis echter niet af omwille van meningsverschillen
tussen Charcot en hemzelf en hij ging van boord in Zuid-Amerika. De resultaten van deze reis worden
hier dan ook niet besproken.
Vanaf dan zijn de voornaamste reizen van de Gerlache onder leiding (of toch financieel beheer) van de
hertog van Orléans. In 1905 werd Gerlache door hertog Philippe van Orléans uitgenodigd een poolreis
te ondernemen om ijsberen te jagen. De Gerlache stemde toe onder de voorwaarde dat er
wetenschappelijk onderzoek zou verricht worden en dat hij zelfde route mocht uitstippelen. De hertog
ging hiermee akkoord, en de Gerlache nam de volledige organisatie op zich. Tijdens de reis van 1905
naar Groenland, opnieuw aan boord van de Belgica, zocht men bevestiging van de hypothese van
poolverkenner Fridtjof Nansen, dat er een onderzees reliëf zou bestaan tussen Spitsbergen en de kust
van Groenland. Men wou zo ver mogelijk doordringen in Groenland, wat gebeurde maar of deze
hypothese bevestigd werd tijdens de reis is niet duidelijk. Nansens reactie op de reis was dat de
verrichte waarnemingen de opmerkelijkste waren die ooit door een oceanografische expeditie
opgetekend werden. Drie kwart van de peilingen vond plaats in gebied dat ais ontoegankelijk gold,
schrijft ook professor Charles Pergameni, archivaris van Brussel, in zijn biografie van de Gerlache.
Na afloop van de tocht van 1905 kocht de hertog van Orléans de Belgica. De Gerlache verkondigde dat
hij meer dan ooit van zijn beroep hield en steeds minder tot een administratieve loopbaan
aangetrokken was. In 1907 vertrok hij dan ook opnieuw met de Belgica, ditmaal naar de Barentszee en
de Karische zee. Over deze reis schrijft hij in een reisverslag:
Net ais bij de vorige afdrift, maken we ook nu weer van de gelegenheid gebruik om
peilingen uit te voeren, te vissen en waterstaten te nemen. Zo hebben we met name een
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collectie zeesterren bijeengezameld die wellicht uniek is - ze omvat een dertigtal soorten,
eigenaardige vlokreeftjes, comatula en tai van schaaldieren. (Schelfhoutl 92)
De reis was niet vruchteloos, maar ook geen succes. Door de zenuwachtigheid en het ongeduld van de
hertog werden alle plannen van het begin afin de war gestuurd. De expeditie vertrok te vroeg waardoor
het ijs nog gesloten was. Ondanks het moeilijke navigeren werden er nog maar eens verschillende
waarnemingen gedaan omtrent het weer, het ijs en de cartografie van het noordpoolgebied. De
verslagen en resultaten van deze drie reizen (1901, 1905, 1907) zijn uitgegeven onder beheer van de
hertog van Orléans, en hieronder opgenomen in de bibliografie.
De laatste poolreis van de Belgica onder bevel van Adrien de Gerlache in de zomer van 1909 trok naar
Groenland, Spitsbergen en de Frans-Jozefarchipel. Men wou er vooral meteorologisch onderzoek doen
en stalen nemen van de plaatselijke mosfauna. Op 8 juli kwam de Belgica reusachtige ijsvelden tegen en
diende ze terug te keren. Deze onverwachte 'ontmoeting' en de daarop volgende peilingen
bevestigden de resultaten van de expeditie uit 1905 en toonden aan dat de topografie van de
zeebodem een rechtstreekse invloed uitoefent op de schikking van het ijs.
Het schoolschip Mercator
Het laatste grote wapenfeit uit de verwezenlijkingen van de Gerlache was de bouw van het schoolschip
Mercator, waarvoor het plan al in 1927 opgevat werd. De Gerlache wou België voorzien van een
'schoolschip' dat het hoger zeevaartonderwijs waardig was. Hij noemde het een "varend filiaal van de
zeevaartscholen van de Staat". Vóór de Mercator volmaakten zeevaartstudenten hun praktische opleiding
op een commercieel stoomschip: L'avenir. Diens activiteiten waren echter afhankelijk van de
vrachtenmarkt, en dus ook veranderlijk wat duur van de reizen en het seizoen ervan betrof. Het in de
praktijk brengen van een theoretische opleiding was toen niet vanzelfsprekend en er bevond zich een
grote kloof tussen beide. De Mercator, die uitsluitend ais schoolschip bestemd was, moest die kloof
overbruggen. Elke zeevaartstudent zou 12 maanden op de Mercator moeten doorbrengen en daarna
nog eens twaalf op vrachtschepen om zijn brevet van officier van wacht te behalen.
De Mercator koos het ruime sop op 8 april 1933 onder bevel van commandant Remi Van de Sande. Het
schip maakte vele reizen, onder
andere naar het Paaseiland in 1934,
en in 1938 naar Ijsland om geisers te
onderzoeken. Twee jaar later werd
ze ingezet bij het opstellen van een
geografische kaart van de kust van
Belgisch Congo. De Mercator werd
zo, aldus de Gerlache, "de
ambassadeur van België op alle zeeën
en in alle havens". In 1936
bijvoorbeeld
ondernam
dit
schoolschip een reis naar Cristobal
om het stoffelijk overschot van Pater
Damiaan te repatriëren. In de
gangboord van het schip hangt een
medaillon met het profiel van Adrien
de Gerlache. Sinds 1961 is de
Mercator te Oostende ingericht ais
museumschip.
-8-
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Opvolging
Na de dood van Adrien de Gerlache in 1934 zou het
60 jaar duren vooraleer de volgende Belgische
expeditie naar Antarctica zou vertrekken, met aan de
leiding zijn zoon Gaston. In 1957-1958 ging het
Internationaal Geofysisch jaar (of het Internationaal
Pooljaar) van start, waaraan verschillende naties
deelnamen. Gaston de Gerlache kreeg na lang
lobbyen
de
toestemming
om
ook
een
Zuidpoolexpeditie te organiseren. Met de connecties
en de reputatie van zijn vader wist hij een budget te
verkrijgen voor een reis en het opbouwen van een
basis, de Koning Boudewijn-basis. Er was immers
afgesproken dat de verschillende landen het
continent zouden begrenzen met wetenschappelijke
basissen. In vergelijking met de expeditie van de
Belgica was deze een luxe: twee schepen, een
helikopter en verschillende sledes waren voorzien.
Bovendien beschikte men over een verwarmde basis
en een radioverbinding met het thuisland.

cj—nu 1 ■ ^
Standbeeld van Adrien de Gerlache in de Guffens-

Tussen 1963 en 1967 bestond het Belgisch
onderzoek op Antarctica
hoofdzakelijk uit
wetenschappers die enkel in de poolzomers
metingen kwamen doen. In 1967 diende de Koning
Boudewijn-basis helaas haar deuren te sluiten

'
’
Gerlache daarentegen bleef enthousiast en ook de
derde generatie vertrok naar de polen. Van de vijf kinderen van Gaston de Gerlache vertrokken er
twee naar Antarctica. Op de oudste na hebben ze ook allemaal archeologische opgravingen gedaan in
Pond Inlet (Canada).
Pas in 2004 gaf België een vervolg aan haar Zuidpoolavontuur met de bouw van de Prinses Elisabethbasis, die in 2009 ingehuldigd werd. Deze basis is uniek omwille van haar 'zero emission'-plan: het
energiegebruik op het station komt volledig uit hernieuwbare bronnen zoals de zon en de wind.
Bovendien is ze ontworpen om zo weinig mogelijk afvalstoffen te produceren en zo min mogelijk
water te verspillen. Om de laatste ontwikkelingen te volgen, zie www.antarcticstation.ora/.
Adrien de Gerlache kreeg in 1999, honderd jaar na de Belgica-expeditie, een standbeeld in de
Guffenslaan te Hasselt. Ook in Ushuaia (Argentinië), bekend ais de meest zuidelijke stad ter wereld,
kreeg hij in 2008 een standbeeld. Sinds 1901 wordt bovendien door de Académie Royale de
Belgicaprijs uitgereikt aan een onderzoeker of een groep onderzoekers die origineel werk verricht
heeft met betrekking tot Antarctica.
Publicaties van Adrien de Gerlache
Voor het meest actuele overzicht van mariene en kustgebonden publicaties van de Gerlache, volg
deze link: http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=person&persid=26621
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