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In 1905, 1907 en 1909 nam Adrien de Gerlache als commandant van de
Belgica deel aan drie poolexpedities naar respectievelijk Groenland,
Nova-Zembla en Frans Jozefland. Die reizen stonden onder de algemene
leiding van de Hertog van Orléans, die een van de grootste trofeejagers
ter wereld was. Naast de jacht op pooldieren werd tijdens die expedities
wetenschappelijk onderzoek gedaan. In 1905 werd zelfs 200km van de
oostkust van Groenland ontdekt.
De Endurance in het pakijs van de Weddellzee in 1915.

De bemanning van de Endurance, enkele dagen voor het vertrek
uit Londen. De namen werden genoteerd door Shackleton.
Uiterst rechts op de foto staat Adrien de Gerlache.
Shackleton noteerde ‘Captain de Gerlache – not going’.

Menukaart gesigneerd door Shackelton,
de Gerlache en leden van de Endurance-expeditie.

Shackleton en vijf andere bemanningsleden verlaten
Elephant Island met de reddingsboot James Caird.

Tijdens deze tochten liet de hertog zich bijstaan door ervaren Noorse jagers, die wisten waar de beste plaatsen
waren om ijsberen, walrussen, robben, muskusossen,
narwallen, en andere dieren te vinden. Via de hertog
kwam de Gerlache in contact met andere grote jagers
en hij stelde vast dat er een grote vraag was om te jagen in de poolgebieden, en liefst in ijs waar zich de ijsberen en de walrussen bevinden, en dus op plaatsen
die voor de gewone schepen niet bereikbaar zijn.
De Gerlache kreeg het idee om eigen poolsafari’s te organiseren. Nadat hij in 1910 en 1911 vruchteloos had
getracht de poolschepen Belgica en Pourquoi-Pas? te
charteren, besliste hij zelf een expeditieschip te laten
bouwen.
Hij wist precies wat hij wilde en tekende de plannen zelf
voor een poolschip. Hij zocht en vond investeerders.
In 1911 begon hij samen met een Noorse vennoot,
Lars Christensen, met de bouw van een schip dat de
naam Polaris kreeg. Hij selecteerde de scheepswerf in
Sandefjord die destijds de Belgica had aangepast tot
expeditieschip.
De scheepsarchitect en de man die de werken superviseerde waren dezelfde die de Belgica hadden gebouwd.
In 1913 was het schip klaar, maar de kosten waren
veel hoger dan geraamd. De Gerlache en Christensen
kregen het geld niet bijeen om het schip volledig af te
betalen en uiteindelijk diende men het te verkopen.
Op dat ogenblik was Ernest Shackleton volop bezig met
de voorbereiding van zijn Imperial Trans-Antarctic Expedition, die tot doel had als eerste het Antarctisch continent over te steken. Shackleton zocht naar twee schep-

en, een schip dat de expeditie naar de Weddellzee zou
brengen en een ander schip dat de expeditieleden die
de oversteek gemaakt hadden zou opwachten aan de
andere zijde van Antarctica.
Shackleton, die de Gerlache al lang kende, onderhandelde over de aankoop van de Polaris en kocht het
schip. Het werd hernoemd tot Endurance. De Gerlache
paste het schip aan volgens de wensen van Shackleton
en bracht het van Sandefjord naar Londen. Zo werd hij
de eerste commandant van de Endurance.
Adrien de Gerlache bleef enkele weken in Londen om
de Endurance verder uit te rusten en om de overwinteringshut, die hij in Noorwegen voor Shackleton had
laten bouwen, op de kade te monteren.
Tijdens een lunch in die hut op 15 juli 1914, waarbij
allerlei notabelen aanwezig waren, gaf Shackleton een
speech waarbij hij de Belg dankte voor zijn werk en tijdens welke hij Adrien de Gerlache uitnodigde hem aan
boord van de Endurance te vergezellen tijdens een deel
van de reisweg. De Belg kon niet wegens verplichtingen. Uiteindelijk verliet de Britse poolexpeditie Londen
op 1 augustus 1914 voor wat een van de meest legendarische expedities ooit zou worden.
De Gerlache had gehoopt dat hij de Endurance na haar
terugkeer uit Antarctica kon gebruiken voor eigen plannen, maar het schip keerde nooit terug. Het werd in
1915 verpletterd door het pakijs van de Weddellzee en
zonk. De recente vondst van het wrak, op een diepte
van 3.000m, haalde het wereldnieuws.
Slechts weinigen weten dat dit legendarische schip een
meesterwerk was van een Belg.

