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In 1897 vertrok in Antwerpen 
de eerste Belgische expeditie 
naar de Zuidpool. Aan het roer 
stond baron Adrien de Gerlache. 
Hij was twee jaar onderweg. 
Poolreiziger Dixie Dansercoer 
doet dezer weken de gevaar-
lijke tocht over met een klei-
ner zeilschip. Net als toen vaart 
het schip onder de vlag van de 
Antwerpse Yacht Club en vertrok 
het zevenkoppige team vanuit 
Antwerpen. In Antarctica gin-
gen ze aan land op Antwerpen 
Eiland (lees pagina 12).

Op het einde van de 19de eeuw 
was bijna de hele wereld in 

kaart gebracht. Op één grote witte 
vlek na, diep in het zuiden. Britse, 
Amerikaanse en Russische ontdek-
kingsreizigers beweerden in 1820 
als eersten de grenzen te hebben 
gezien van een barre wereld vol ijs 
en sneeuw. Terecht? 
Het was de toen 31-jarige Belg Adrien 
de Gerlache die het Antarctische 
vasteland daadwerkelijk ontdekte. 

In de vroege ochtend van 16 augustus 
1897 vertrok hij met zijn driemaster 
‘Belgica’ aan de Antwerpse Yacht 
Club. Een vloot van kleine schepen 
begeleidde Adrien de Schelde op. De 
jonge luitenant van de Koninklijke Bel-
gische Marine had gedurende jaren 
bloed, zweet en tranen gelaten om 
de expeditie op het getouw te zetten. 
“Het vertrek, dat was de verlossing, 
de ontsnapping … en de onbegrensde 
hoop”, schreef hij in zijn logboek.

Gevangen in het ijs
Aan boord van de Belgica waren ne-
gentien personen, waaronder twee 
poolreizigers die later wereldberoemd 
werden: de Amerikaan Frederick Cook 
die in 1908 beweerde als eerste de 
Noordpool te hebben bereikt, en de 
Noor Roald Amundsen, die in 1911 
als eerste op de Zuidpool stond. De 
Antwerpenaar Georges Lecointe was 
tweede in bevel. Jan Van Mirlo, ook 
uit Antwerpen, voer mee als lichtma-
troos.
Commandant de Gerlache ontdekte 
een 190 kilometer lange zee-engte en 

tal van nieuwe eilanden, kapen, baai-
en, kanalen, bergen en ... land. Niet 
minder dan 87 plaatsen in Antarctica 
gaf hij een Belgische naam. Eén van 
de eilanden heet tot op vandaag of-
fi cieel Antwerpen Eiland. 
In zijn drang om nog verder naar 
het zuiden te varen, raakten de 
commandant en zijn bemanning 
gevangen in het pakijs. Zo werden ze 
noodgedwongen de eersten ooit die 
op de Zuidpool overwinterden. Dat 
bleek een buitenkans voor de weten-
schap. Of zoals De Gerlache het later 
uitlegde: “Dankzij onze overwintering 
beschikt de wetenschap ten minste 
over meteorologische waarnemingen 
die uur na uur werden gedaan, een 
heel jaar lang.” Na de verplichte 
overwintering op het zuidpoolijs vond 
het schip op 28 februari 1898 eindelijk 
een doorgang. Op 5 november 1899 
onthaalde Antwerpen de Belgica met 
groot enthousiasme. 

In de voetsporen
De daaropvolgende decennia ging 
Adrien de Gerlache nog twintig keer 

aan land op Antarctica. Dixie Danser-
coer voer in januari het zeilschip 
achterna. Hij wil met zijn groep een 
aantal unieke landingen uitvoeren 
op de ‘Belgische’ eilanden: Gent Ei-
land, Luik Eiland, Brabant Eiland en 
tenslotte Antwerpen Eiland. Mocht 
hij er door het ijs niet in slagen om 
aan land te gaan, dan zal een ijsbre-
ker het pad voor hem proberen te 
effenen.  

Foto: Op 16 augustus 1897 vertrok 
Adrien de Gerlache in de haven 
van Antwerpen, richting Zuidpool. 
Alvorens het zeegat te kiezen, voer 
hij nog even naar de stadskade.

Volg het avontuur van Dixie 
Dansercoer en zijn trawanten 
nog dagelijks op 
www.asteriaexpeditions.be
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