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Expeditie brengt stadsgenoten op Antwerpen Eiland 

Antwerpenaars op Antarctica

Antwerpen Eiland op Antarctica. Serge en Melanie Hannecart zijn volledig in de ban van zijn vaste bewoners, de adéliepinguïns.

Op 8 februari 1898 omstreeks het 
middaguur zette de eerste mens 
ooit voet aan wal op Antwerpen 
Eiland. Die man was Georges 
Lecointe, tweede in bevel op de 
Zuidpoolexpeditie van baron De 
Gerlache. Precies twee weken 
geleden deden Antwerpenaars 
Serge Hannecart en zijn echt-
genote Melanie de historische 
landing over, samen met Dixie 
Dansercoer. Met een ijsbreker 
waren ze de Zuidpoolreiziger 
achterna gevaren. “Antwerpen is 
een havenstad. Wij voelden ons 
meteen thuis op de kade.” 

De voorbije maanden deed Dixie 
Dansercoer de historische expe-

ditie van baron Adrien De Gerlache 
met een kleiner zeilschip over. Zo’n 
honderd landgenoten, waaronder 
enkele volbloed Antwerpenaars, vaar-
den hem met een ijsbreker achterna. 
Ze volgden het 110-jaar oude spoor 
van ontdekkingsreiziger Adrien de 
Gerlache. Ze deden vier van zijn his-
torische landingen over, waaronder 
Antwerpen Eiland. 

Palmer Station
“Jammer dat we niet op een onbe-
zoedeld stuk van het eiland konden 

landen”, vertelt Serge Hannecart. 
Antwerpen Eiland is niet langer de 
maagdelijke 56 km lange landstrook 
waar alleen pinguïns en zeevogels 
nesten. Amerika plantte er Palmer 
Station neer (64° 46,5’ Zuid - 64° 2,9’ 
West), een wetenschappelijke basis 
waar in de korte zomer ruim vijftig 
wetenschappers onderzoek doen. Om 
teveel drukte te vermijden, mogen er 
elk jaar slechts twaalf schepen met 
toeristen op bezoek komen. De Belgi-
sche bezoekers moesten er met een 
opblaasbare rubberboot aanmeren 
aan de kade. Toch was de ontvangst 
aan het Amerikaans bastion tot in 
de puntjes voorbereid, met chocola-
decake, koffi e en de Belgische vlag 
netjes onder de ‘stars and stripes’. 
Serge en Melanie lachten in hun 
vuistje. “Als rasechte Antwerpenaars 
zetten we eigenlijk in alle stilte voet 
op vaderlandse bodem. Antwerpen 
is een havenstad, wij voelden ons 
hier meteen thuis, met al die rubber-
bootjes langs de kade”, grapte Serge. 
Melanie was verbaasd dat de Ameri-
kanen niet eens de herkomst van de 
naam van het eiland kenden. “Ze wer-
ken hier minstens enkele maanden, 
maar stellen zich geen vragen over de 
geschiedenis van hun werkplek. Rare 
jongens toch.”

‘Antwerpen Eiland’
Twee van de negentien expeditiele-
den die in 1898 naar Antarctica vaar-
den, waren geboren Antwerpenaars: 
commandant Georges Lecointe en Jan 
Van Mirlo, lichtmatroos. “Het waren 
drukke dagen toen we de Gerlache 
Straat hadden ontdekt”, schrijft de 
jonge Van Mirlo in zijn dagboek. 
“Dankzij de middernachtzon werkten 
we dag en nacht. We voeren van het 
ene eiland naar het andere en overal 
waren Lecointe en Danco druk bezig 
met het schieten van hoeken en 
het opmeten van kapen, baaien en 
posities van bergen. We ontdekten 
honderden eilanden, die we namen 
gaven van Belgische provincies zoals 
Antwerpen Eiland, Brabant Eiland of 
Luik Eiland.”
“Wat is onze motivatie om onbe-

kende plaatsen een naam te geven? 
Macht? Eer?”, vraagt de historicus 
John aan boord zich af. Adrien de 
Gerlache noemde de plaatsen die 
zijn expeditie ontdekte naar zijn 
sponsors, vrienden, familie en wel-
doeners. Vooraanstaande Antwer-
penaars deden veel moeite om geld 
in te zamelen voor de allereerste 
wetenschappelijke expeditie naar 
het onbekende witte continent. Ze 
organiseerden volksfeesten en richt-
ten zelfs een ‘propagandacomité’ op. 
Ook de toenmalige gemeenteraad 
van Antwerpen deed een aardige duit 
in het zakje en schonk 5 000 frank 
– in 1896 een aanzienlijk bedrag. 
Geen enkele andere stad deed toen 
beter. Het hoeft dan ook niet te ver-
wonderen dat de baron-avonturier 
het grootste eiland dat hij ontdekte 
Antwerpen Eiland noemde. 

Pinguïns
Op een eilandje iets verderop werden 
ze bespied door een kolonie adélie-
pinguïns. Biologen doen er onderzoek 
naar het effect van mensen – of 
beter: toeristen – op de pinguïns. Ze 
verdeelden het eiland letterlijk in 
een zone ‘toeristen toegelaten’ en 
een zone ‘verboden toegang’. Uit de 

eerste resultaten blijkt dat mense-
lijke aanwezigheid nauwelijks invloed 
heeft op het leef- en broedgedrag. Dat 
is verrassend en tegelijk weer niet. Im-
mers, de lieve, op het eerste gezicht 
ondoorgrondelijke diertjes krijgen al 
tientallen jaren bezoek van weten-
schapslui die ze komen bestuderen. 
Ze zijn die mensen dus gewend. 
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