
Een eeuw geleden ontdekte de Belgische baron Adrien de Gerlache het vasteland  
van Antarctica. Reden voor poolreiziger Dixie Dansercoer om tijdens het  

Internationale Pooljaar (2007-2008) de historische reis van zijn landgenoot nog  
eens dunnetjes over te doen. Inclusief zijn landingen op Luik, Brabant,  

Gent en Antwerpen, vier eilanden in de Gerlache Straat.  
Impressies uit het logboek van een heroïsche herhalingsoefening. 
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“Onze reis moet een eerbetoon worden aan de expeditie 
van Adrien de Gerlache, die er in 1897 in slaagde om 
met een houten schip uitgerust voor de robbenjacht, 

het Antarctische vasteland te bereiken,” zegt de Belgische pool-
reiziger Dixie Dansercoer vlak voor hij naar het witte continent 
vertrekt. Samen met zijn zeskoppige team wil hij de ontdekkings-
tocht en de twintig landingen van zijn Belgische land genoot de 
Gerlache overdoen. De Belgica, de driemaster van De Gerlache, 
raakte toentertijd door het ijs ingesloten, waardoor de expeditie-
leden noodgedwongen een helse overwintering moesten door-
staan. Een eerbetoon a la, maar Dansercoer is niet van plan om 
net als zijn landgenoot 377 dagen (!) in het ijs vast te zitten. Toch 
scheelde het niet veel, want ook de Euronav Belgica, de boot van 
Dansercoer, komt muurvast te zitten in het dodelijke ijs van 
Antarctica.

Na drie jaar van intense voorbereidingen en na het samenstellen 
van een geschikte crew, verlaat Dansercoer met zijn vijftien  
meter lange stalen zeilschip de haven van Ushuaia in Argentinië, 
de meest zuidelijke stad ter wereld. Daar eindigt of begint de  
wereld, het is maar hoe je het bekijkt. Vanuit deze stad trokken 
echte helden het laatste stukje onbekende wereld tegemoet. De 
Zweed Otto Nordenskjöld, bijvoorbeeld. Maar ook de Fransman 
Jean-Baptiste Charcot en de Amerikaan Frederick Cook. “Ons ge-
voel van geluk wordt wat getemperd door het vooruitzicht van 
Drake Passage,” noteert Dansercoer in zijn logboek. “De achthon-

derd kilometer brede en ruwe watermassa die we oversteken om 
Antarctica te bereiken, is een schrikwekkende plek en vormt 
waarschijnlijk het gevaarlijkste deel van de hele expeditie.” 

Drijvende gereedschapskist Forse windsnelheden en 
golven van wel tien meter hoog zijn bijna dagelijkse kost in de 
Drake Passage. Op de bodem van ’s werelds meest turbulente zee-
straat liggen zo’n honderdvijftig scheepswrakken en twee -
duizend doden. Niet vreemd dus, dat de oversteek een kwalijke 
reputatie geniet onder zeelieden: ‘Onder de 50 graden zuider-
breedte geldt geen wet, onder de 60 graden is er geen god.’ De 
zeestraat maakt zijn reputatie ook tijdens de oversteek van Dixie 
Dansercoer meer dan waar. Een luide klap wekt de bemanning uit 
hun kooien. De giek is gebroken door het permanente pak slaag 
dat hij die dag te verduren kreeg van de wind en de indrukwek-
kende deining. 
Schipper Michel Tordoir maakt zich weinig zorgen. Een zeilboot 
is wat hem betreft een drijvende gereedschapskist en met wat im-
provisatie zal hij dit euvel straks in rustiger water kunnen verhel-
pen. Op motor en stormzeil kachelt de Euronav Belgica verder 
zuidwaarts. “We hopen er morgenavond te zijn. Er is geen nacht 
meer, enkel twee uur zonder zon. Het zeewater twijfelt tussen 2 
en 1 graden Celsius, wat betekent dat het ijs niet ver meer is,” mij-
mert Dansercoer.
Na vijf dagen, vier uur en dertig minuten woeste zee bereikt het 
team, moe en misselijk, Antarctica. Ze zoeken beschutting in een 

baai van Luik Eiland, te midden van een dramatisch en prachtig 
landschap. “Moeder Antarctica verwelkomde ons met een deken 
van sneeuw op het dek toen we op nieuwjaarsdag wakker wer-
den,” laat Dansercoer het thuisfront weten. “We hebben een 
sneeuwman gemaakt.”

Landingen Het mystieke continent is gesluierd in een dichte 
mist en toont zich meteen van haar meest ontoegankelijke zijde: 
dreigend en koud, maar zonder meer magisch. Een grote jager, 
een soort reuzenroofmeeuw, cirkelt onheilspellend rond de boot. 
“We zeilen voorzichtig verder, behoedzaam laverend tussen de 
verraderlijke kliffen die nauwelijks in kaart zijn gebracht. Na een 
paar uur blijkt hoe elke dag hier vier seizoenen kan tellen: de  
hemel klaart op en voor het eerst tekenen de volledige contouren 
van de immense sneeuwbergen zich af langs de kustlijn. Morgen 
begint onze missie pas echt: stuk voor stuk zullen we proberen de 
twintig landingen te maken die ook de Gerlache en zijn mannen 
in de straat deden tijdens hun doortocht in januari 1898,” meldt 
Dixie Dansercoer net voor hij gaat slapen.
De Gerlache Straat is een 175 kilometer lange strook water tus-
sen vier eilanden (Luik, Brabant, Gent en Antwerpen – genoemd  

naar Belgische plaatsnamen) en het Antarctisch Schiereiland.
Het schijnt een van de meest feeërieke plekken van het zesde con-
tinent te zijn. De zeestraat ligt tussen de 63ste en 65ste breed- 
tegraad en lijdt daarom niet onder het gewelddadige weer dat 
kenmerkend is voor de streek tussen 40 en 60 graden zuider-
breedte. “We kunnen niet anders dan bewondering hebben voor 
de manier waarop de Gerlache zijn ‘landingen’ uitvoerde,” con-
stateert Dansercoer. 
Het woord ‘landing’ klinkt als vlotjes glijden naar een zand-
strand, maar blijkt in de praktijk soms een flinke klim te zijn op 
gladde rotsen in een onuitputtelijke ijselijke deining. “Eens we 
erin slaagden om het rubberbootje op het ‘land’ te krijgen, vaak 
onder een overhangende muur van ijs, voelden we dat dit een bij-
zonder moment was. We delen het eerbiedig met de dieren die 
onze toevallige getuigen zijn: een groepje pinguïns, de onver-
mijdelijke grote jager of een zeehond op zijn uitkijkplek. Als we 
even later wegvaren, laten we enkel onze voetsporen achter.”
Het was immers niet meer nodig zoals in de tijd van Adrien de 
Gerlache om een studie te maken van de Antarctische geologie, 
het magnetisme of de gewervelde dieren. “Wetenschappers heb-
ben al meer dan vijftig jaar onderzoek gedaan in Antarctica en  
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wij zijn niet in staat daar nog veel informatie aan toe te voegen,” 
weet Dansercoer. “Het louter op de voet volgen van een histo-
rische gebeurtenis om de grootsheid ervan te begrijpen, vinden 
wij al heel betekenisvol. Wat ons nog het meest verbaast, is dat in 
een tijd waarin men de eerste en de snelste probeerde te zijn om 
de polen te veroveren, de Gerlache daar helemaal niet mee bezig 
was. Zijn enige doel was ontdekken, verkennen, onderzoeken en 
begrijpen.”

Onderzoek Het team van Dixie Dansercoer waagt zich niet 
aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Wel probeert het 
een vergelijkende studie te maken tussen het landschap van  
110 jaar geleden en zoals het er vandaag bij ligt. Aan de hand van 
oude landschapsfoto’s die de Gerlaches fotograaf Frederick Cook 
destijds nam, zoeken ze dezelfde locatie op. Af en toe slaagt de 
Zwitsers-Canadese fotograaf aan boord, Laurent Dick, erin om 
precies hetzelfde beeld te vatten. 
Het valt de mannen op hoe weinig het massieve ijslandschap over 
de eeuwen heen van uitzicht is veranderd. “Een eeuw is maar een 
‘knippering’ van het oog in de geschiedenis van dit oeroude  
werelddeel,” filosofeert Dansercoer. 
Wetenschappers verklaren de minimale verschillen die er  
wel te zien zijn aan het krimpen van de gletsjers die dicht bij de 
zee liggen. De grootste veranderingen als gevolg van de opwar-
ming van de aarde deed zich pas voor in het laatste decennium. 
Dus om echt goed te zien hoe het landschap is geëvolueerd zou 

Dansercoer over 25 jaar deze expeditie nog eens moeten over-
doen. Wie weet? De man is ertoe in staat.
Het zoeken naar geschikte ankerplaatsen voor het schip blijkt een 
tijdrovende bezigheid. Niet alle inhammen zijn diep genoeg en 
sommige rotsen bieden geen enkel houvast. Een alternatief is  
rustig blijven drijven in een diepe baai zonder al te veel stroming, 
genesteld tussen de ijsbrokken en beschermd tegen de wind met 
op de achtergrond alleen het gerommel van afkalvende gletsjers 
en het schuren van ijs. 
“Het is vooral uitkijken geblazen voor drijfijs,” waarschuwt schip-
per Michel Tordoir. “Je loopt beter niet vast in een baai.” Zijn 
woorden zijn nog niet koud of het is zover. Op weg naar de zuid-
poolcirkel verzeilt de boot in een doolhof van ijsschotsen. “Op  
66° 57’ 795’Z en 67° 24’ 687’W leek het alsof we een van de meest 
afgelegen en woeste plaatsen op aarde bereikt hadden,” schrijft 
fotograaf Dick in het logboek. “Toen ik bovenin de mast kroop en 
uitkeek over de puzzel van ijs, besefte ik de draagwijdte van ons 
isolement. We hadden het keerpunt van onze expeditie bereikt, 
zelfs al zouden sommigen onder ons stiekem toch nog verder 
zuidwaarts willen gaan en ook de epische dertien maanden lange 
overwintering van De Gerlache willen overdoen.”

Gevangen door pakijs Een dag later staan er voor foto-
graaf Laurent Dick een beklimming van een prachtige, doorschij-
nende ijsberg, windsurfen tussen de ijsschotsen en een voettocht 
springend van schots naar schots op het programma. Zo hoopt hij 

onder meer unieke beelden te kunnen schieten van het schip. 
Ingeduffeld in zijn droogpak geniet hij van elk moment, schrijft 
hij.  “Op een bepaald ogenblik blijf ik stilstaan en voel ik hoe de 
ijsschotsen zich samentrekken, alsof ze in- en uitademen. Ik  
besef dat ik nooit eerder in mijn leven zo’n dynamische wereld 
ontmoet heb.”
Ondertussen drijft het gezelschap met het pakijs verder zuid-
waarts. De volgende ochtend zit de boot muurvast in het ijs  
van de Hanusse Baai. “Toen ik vanochtend vroeg rond onze zeil-
boot keek, kon ik nergens meer water bespeuren. Alleen ijs. Een 
noordelijke wind heeft ons vannacht meer dan vijf kilometer naar 
het zuiden gedreven. Gisteren waren we er nog zeker van dat de 
westelijke stroming ons opnieuw naar het open water zou voeren, 
maar nu zijn we gevangen. Antarctica maakte nog maar eens  
duidelijk dat je de verenigde krachten van drijfijs, ijsbergen en 
stromingen niet moet uitdagen.”

Ontsnappingsscenario’s Na een paar pogingen om door 
het ijs te ploegen, geeft de schipper er de brui aan en legt de  
motor stil. De bemanning kan niets meer doen dan wachten, of-
wel op een stroming naar open water ofwel op een wind die het  

ijs openbreekt. Maar er gebeurt niets. De weersvoorspellingen be-
loven noordenwinden die het jacht verder de Shumskyi Kreek (bij 
Adelaide Eiland) induwen waar het ijs zich opstapelt. 
Dixie Dansercoer roept het voltallige team bij elkaar om de  
si tuatie te bespreken en een stappenplan op te stellen van alle 
mogelijke ontsnappingsscenario’s. “Het is echt ongelofelijk hoe 
de insluiting van de Gerlache nu levensecht lijkt te worden om-
dat we hetzelfde ervaren. De afschuwelijke en heldhaftige over-
winteringsverhalen van de zuidpoolpioniers dringen plots veel 
intenser tot ons door.” 
De onzekerheid duurt gelukkig niet lang. Tot hun eigen ver -
bazing blijft het jacht die nacht westwaarts drijven met een snel-
heid van 0,1 tot 0,4 knopen. De wind en de stroming duwen het 
pakijs in de richting van de oceaanstroming die de schotsen en 
hun dodelijke greep wegzuigt. Kort voor middernacht komt het 
open water binnen bereik en ontsnapt het team uit de benarde 
situatie. “Het was een heel intens moment voor de bemanning. 
We klapten in onze handen en juichten. Iedereen was dolblij dat 
we niet over hoefden te gaan op noodscenario’s. De stemming  
aan boord zit er na al die weken nog goed in,” constateert een  
opgeluchte Dansercoer.   n
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De Belgische reis-

organisator Asteria 

Expeditions organiseert 

reizen naar Antarctica. 

van 12 tot 25 februari 

2009 vertrekt wederom 

een expeditiecruise 

richting het koude con-

tinent om er de rijke 

fauna te ontdekken. De 

Polar Star-ijsbreker 

vaart eerst naar de 

moeilijk toegankelijke 

Weddell Zee en zet 

daarna o.a. koers naar 

de Gerlache Straat. Ook 

Dixie Dansercoer vaart 

mee. Begin september 

2011 gaat Dansercoer 

samen met de klein-

zonen van Adrien de 

Gerlache op ontdek-

kingsreis naar 

Noordoost-Groenland. 

Hoofddoel van deze 

reisexpeditie, wederom 

georganiseerd door 

Asteria Expeditions, is 

de landing op Ile de 

France, een eiland dat 

Adrien de Gerlache in 

1905 ontdekte. Hier 

gaat de groep op zoek 

naar de steenhoop 

waarin de ontdekkings-

reiziger zijn boodschap-

in-een-fles achterliet. 
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“Toen ik bovenin de mast kroop en uitkeek over de puzzel van ijs,
besefte ik de draagwijdte van ons isolement”
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