Expeditie

Antarctica
Drie keer al trok Pasar-reporter Johan Van Praet naar
Antarctica. Dan heb je het toch gezien? Niet volgens
hem. Zijn vierde expeditie naar de witte woestijn was
even intensief als de maidentocht jaren terug. Wat
heeft een mens daar te zoeken? ‘De ongerepte kracht’,
reageert Johan meteen. Antarctica laat zich nooit
vatten. Je moet het beleven.

Logboek 28/1/2016

Ushuaia, 54° 49’ Zuid 68° 13’ West
------------------------------------------23.53 / 15° C
Het is verdorie 15 graden Celsius. Dat zijn
er gemakkelijk tien te veel voor de tijd van
het jaar. Het is bijna middernacht en ik tuur
boven op de heuvel naar de baai beneden.
Het Argentijnse Ushuaia, de meest
zuidelijke stad ter wereld, ① lijkt wel
Brussels by night. Onbegrijpelijk dat de
Yamana-indianen hier lang geleden zonder
kleren in hun kano’s rondpeddelden.
Vandaag is de provincie Tierra del Fuego Vuurland - een walhalla voor natuurliefhebbers. Ushuaia, het ‘einde van de wereld’,
hun uitvalsbasis. Anno 2016 barst de
nederzetting met zo’n 60.000 inwoners uit
haar voegen. Dat verwondert me niet,
zowat negentig procent van alle toeristenboten naar Antarctica vertrekt van hieruit.
In het spoor van echte helden het laatste
stukje ‘onbekende’ wereld tegemoet.
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Tekst Johan Van Praet - Foto’s Yan Verschueren

Logboek 29/1/2016

Ushuaia

------------

18.36 / 3 tot 4 beaufort

El fin del mundo was ook Adrien de Gerlaches laatste
aanleghaven voor de Belgische baron-poolavonturier
met de Belgica, een driemaster uitgerust voor de
robbenjacht, naar de Zuidpool stevende. Op nieuwjaarsdag 1898 lichtte hij het anker, hij zou veertien
maanden wegblijven (zie kader).
Om 18.36 uur stipt laat de MV Sea Spirit de kade los en
varen we het Beaglekanaal op. De doorsteek tussen
de Stille en Atlantische Oceaan draagt de naam van de
hond van de Britse kapitein FitzRoy die hier in 1826
met de HMS Beagle op expeditie kwam. Welkom aan
boord van ons ijsversterkte schip. Expeditieleider
Fransman Jonathan Zaccaria stelt zijn team voor:
een paar doorgewinterde biologen en zoölogen, een
ornitholoog, een geoloog/glacioloog, een kajak
deskundige, …

Vijftig zeemijl verder verlaten we het Beaglekanaal en
bereiken we Drake Passage ②. Of zo’n 800 kilometer
open zee tussen Kaap Hoorn en de voorhoede-eilanden van Antarctica. Gelukkig maakt de zeestraat zijn
reputatie als een van de ruwste zeeën ter wereld
vandaag niet waar. Bij een windsnelheid van 3 tot
4 beaufort rolt het schip gemoedelijk verder en reiken
de golven niet hoger dan enkele meters. De meteo
geeft hoop op een rustige oversteek, althans de
komende 24 uur. Fotograaf Yan zweert bij een brokje
verse gember als paardenmiddel tegen zeeziekte. Ik
slik de synthetische versie. Het wordt mijn dagelijks
ochtendritueel. Zeeziekte is een gevecht tussen oor en
oog, waarbij de maag altijd wint.
Ik buig me over de zeekaarten op de open brug en
samen met eerste stuurman Delfin bereken ik dat we
morgennamiddag kunnen ankeren bij het eiland
Half Moon ③.

Adrien de Gerlache
nationale Zuidpoolheld
Op het einde van de negentiende eeuw was bijna de hele wereld in kaart gebracht.
Op één grote witte vlek na, diep in het zuiden. Het was een Belg die het Antarctisch
vasteland ontdekte. Tussen 1897 en 1899 leidde Adrien de Gerlache de eerste Belgische
Zuidpoolexpeditie met zijn zeilschip, de Belgica. Hij ontdekte een 190 kilometer lange
zee-engte in Antarctica - de Gerlache Straat - en tal van nieuwe eilanden, kapen, baaien,
kanalen, bergen en ... vasteland. Niet minder dan 89 plaatsen in Antarctica gaf hij een
‘Belgische’ naam waaronder de eilanden Brabant, Antwerpen, Gent, Luik, … In zijn drang
om nog verder zuidelijk door te stoten, raakten de commandant en zijn bemanning
gevangen in het pakijs. Zo werden ze noodgedwongen de eersten die overwinterden
onder de zuidpoolcirkel: een buitenkans voor de wetenschap.
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Logboek 30/1/2016

Half Moon Island,
62° 35’ Zuid - 59° 54’ West
------------------------------------------23.53 / 15°°C
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Voet aan wal zetten doe je niet zomaar op Antarctisch
gebied. Expeditieleider Jonathan wil dat de landingen
perfect verlopen en dat iedereen de strenge IAATOgedragscode (International Association of Antarctic
Tour Operators) respecteert. In één zin: houd
A ntarctica zoals het is. Daarom zuiveren we vooraf al
onze buitenkledij met stofzuigers om te voorkomen
dat uitheemse flora (zaden of sporen verstopt in de
naden van jassen en rugzakken) het fragiele evenwicht tussen de zowat 350 Antarctische soorten
verstoort. De ecologische balans in het gebied is zo
kwetsbaar dat een voetstap in het schaarse mos na
tien jaar nog zichtbaar is. Je laat dus niets achter en
alleen foto’s neem je terug mee aan boord.
De sikkelvormige landtong van Half Moon Island is
een zoo gedomineerd door kinbandpinguïns. Het is
uitkijken waar je wandelt tussen de pelsrobben die
lekker liggen te niksen. Minstens vijf meter afstand
houden is de regel. Een boogscheut verder verbijten
Argentijnen hun laatste weken in hun bescheiden
zomerbasis Teniente Camara. Er wappert geen vlag
maar toch zijn ze thuis, luistervink ik via de radio van
de expeditiegids. Er is echter te weinig tijd om ze te
bezoeken. Enkele uren later navigeert de kapitein het
schip al uiterst voorzichtig door de ondiepe en
nauwelijks 400 meter brede mond van
Deception Island.

Logboek 30/1/2016

Deception Island
62° 58’ Zuid –
60° 38’ West
---------------------------------Deze verzonken vulkaankrater bood de perfecte
beschutting voor - in die volgorde - een haven, een
walvisstation, wetenschappelijke bases en de
filmploeg van David Attenborough die hier begin
jaren negentig de grootste kinbandpinguïnkolonie
ter wereld kwam filmen voor de documentaire
Life in the Freezer.
Niet te geloven dat hier twintig jaar lang (van 1910
tot 1931) tienduizenden walvissen werden afgeslacht, uitgebeend en verwerkt tot olie. Een
walmende fabriek met wel duizend man, verstopt in
de krater van een Antarctische vulkaan. De stank
was niet te harden. Walvisolie was begin twintigste
eeuw een kostbaar goedje en werd gebruikt als
brandstof voor verlichting of grondstof voor
margarine. Vandaag de dag is Whalers Bay ④ een
groot openluchtmuseum waarin artefacten van de
walvisindustrie als wrakhout verspreid liggen op of
onder de metersdikke vulkaanaslaag.

Logboek 1/2/2016

Curverville Island
64° 40’ Zuid - 62° 37’ West
--------------------------------------------------------07.00 / 3°C
Een doordringende stank slaat in mijn neus. De boeg wijst richting Curverville Island ⑤
waar ‘s werelds grootste kolonie ezelspinguïns, zo’n 10.000 exemplaren, huishoudt. Hun
uitwerpselen of guano werden vroeger van de rotsen geschraapt en als kostbare
meststof verkocht in Europa. Twee bultrugwalvissen maken het plaatje aan de horizon
compleet en verdwijnen met een synchrone staartslag naar de diepte.
In 1898 zette Emile Racovitza, de Roemeense zoöloog van de Belgica-expeditie als eerste
mens - voor zover bekend - voet aan land op Curverville. Ik ga op een rotsblok zitten en
kijk. Hoe de volwassen pinguïns hun crèches beschermen tegen de skua’s (reuzenroofmeeuwen) die elk onbewaakt moment een kuiken proberen te roven. Hoe gids Karoline
met vlaggenstokken in de diepe sneeuw een veilige weg uitzet naar de top. Het uitzicht op
pakweg 100 meter hoogte is niet te vatten in één zin, laat staan op een postkaart.
PASAR januari 2017
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Logboek 1/2/2016

Danco Island
64° 43’ Zuid
62° 34’ West
--------------------
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De ezelspinguïnpaartjes op Danco Island ⑥ waar we ’s middags aan wal
gaan, zijn minder talrijk. De stank is even scherp. De Sea Spirit gaat niet
voor anker maar blijft op drift want ‘te gevaarlijk met al die ijsbergen
rondom het schip’, legt navigatieofficier Romeo uit. Het is uitkijken waar
je wandelt tussen de pelsrobben en Weddellzeehonden die genieten van
de uitlopers van de felle zomerzon. We klauteren op de heuvelflank
bezaaid met steenschilfers. Iets verder volgen de pinguïns hun eigen E40.
Onophoudelijk op en af naar het nest op de top. ‘Waarom maken ze het
zichzelf toch zo moeilijk?’ vraag ik aan Annette, onze marien biologe.
‘Eenvoudig: de hoogste plek komt het eerst sneeuwvrij in de lente. Ideaal
voor vroege nestmakers.’
Een groepje doorbijters onder de passagiers kampeert vannacht zonder
tent op Rongé Island ⑦. Ik puf me in het zweet bij het graven van de
slaapputten in de doffe sneeuw. Zo liggen ze beter beschermd tegen de
fluitende wind. Opgerold in hun slaapzak, luisterend naar de nacht.
Smeltwater druppelt. Gletsjers kalven af. Drie fasen: eerst een korte,
harde knal. Dan stort het ijs in het water. Een zachte echo sluimert na.

Logboek 2/2/2016

Port Lockroy
64° 49’ Zuid
63° 31’ West
-------------------Terwijl wij van de uitersten willen proeven, komt
Adele, postmeester van de Britse basis Port Lockroy ⑧, met plezier aan boord om de geschiedenis van
de toeristische hotspot in Antarctica toe te lichten… en
een verkwikkende douche te nemen. Het schiereiland
Goudier was ooit een veilige haven voor walvisjagers,
Britse spionnen en wetenschappers. Vandaag is het
een uitstalraam voor de UK Antarctic Heritage Trust
dat het Britse erfgoed op het Antarctisch schiereiland
voor verder verval behoedt. En er een postkantoor en
souvenirshop uitbaat. ‘Ons eilandje ligt goed beschut
en wordt beschermd door een microklimaat waardoor
het driestromenkanaal minder snel dichtvriest.’
In het museum ruik je de authentieke sfeer van een
wetenschappelijke basis jaren vijftig. Echt een
mannenwereld, getuigen de recent ontdekte
pin-uptekeningen in de slaapkamer. Doris Day met
cupmaatje E schat ik. Adele draait Keeping Cool with
Lemonade van Eve Boswell op de antieke grammofoon. Op de achtergrond klopt de poststempel
ononderbroken de berg ansichtkaartjes die we met
zijn allen de wereld insturen. ‘Warme groetjes vanuit
het meest fascinerende natuurgebied ter wereld.’
Met wat geluk bereiken ze binnen zes weken
hun bestemming.

Logboek 3/2/2016

Almirante Brown Station
64° 54’ Zuid
62° 52’ West
---------------------------------------Grijs en wolken domineren net als gisteren de horizon. Onze Russische
kapitein Oleg zet koers naar Paradise Harbor ⑨, zo genoemd door de
walvisvaarders die eind negentiende eeuw in de omgeving opereerden.
Vandaag hijsen de Argentijnen er elke zomer de vlag op Almirante Brown
Station. Het verhaal wil dat de dokter van de basis de gebouwen op 12 april
1984 opzettelijk in brand stak omdat hij er niet nog eens een desolate
winter wilde doorbrengen. Heimwee naar zijn vriendin.
Ik bezoek de basis niet, maar verken met de kajak de omliggende lagunes
tot bij de landrug die het eiland verbindt met het continent. Op de rots
wanden nesten aalscholvers en Antarctische sterns. Ons groepje manoeuvreert op veilige afstand tussen de ijsbergen die in alle vormen, formaten
en kleuren tussen de vallende sneeuw ronddobberen. ‘Hoe blauwer ze
zijn, hoe minder lucht in het ijs zit opgeslagen’, legt glaciologe Karolin uit.
‘Je hebt ze ook in het groen of rood, gekleurd door de algen, of bruin
dooraderd met laagjes aarde afgezet in de gletsjerkloof.’ Vanuit de kajak
wissel ik enkele zinnen met de Argentijnse wetenschapster Rosio. Na twee
maanden onderzoek moet ze binnenkort terug naar huis. ‘I’m more than
happy here. Pray for me so I can come back next year’, roept ze me toe.
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Logboek 3/2/2016

Waterboat Point
64° 48' Zuid - 62° 52’ West
------------------------------------------‘Buenas tardes’. Het is al een stuk in de namiddag als de dertien Chileense
militairen van González Videla Station op Waterboat Point ⑩ ons ontvangen. Ze stellen zelfs hun privévertrekken open voor een glimp. Koffie, cola
en zoute chips. Voor wat hoort wat. Wie een postkaartje wil posten betaalt
twee Amerikaanse dollar, alleen al voor de stempel (exclusief postzegel).
De foto’s aan de muren van wat het museum moet voorstellen, zijn een
alibi voor een heuse toeristenval. Als pasmunt maken de ‘toeristen’ maar
al te graag gebruik van de gratis breedbandconnectie. Wifi-party! Karolin
introduceert me bij de militairen en ik krijg een stevig glaasje mokka met
pisco. De Chileense sterkedrank glijdt goed binnen. Yan wil per se een foto
met mij naast het witte weerstationnetje. ‘Om de drie uur, 24/7, de hele
zomer lang, moet steeds dezelfde man de data noteren. De zwaarste job
op heel Antarctica.’ Aan de rand van de basis botsen we op de overblijfselen van een Britse expeditiehut. Bagshaw en Lester brachten er de winter
van 1922 door in een achtergelaten waterboot die ze tot schuilplaats
verbouwden.

Logboek 4/2/2016

wetenschappelijke basis Arctowski
62° 10’ Zuid - 58° 28’ West
-------------------------------------------------------07.15 / 12°C
We varen door Bransfield Straat richting King George
Island ⑪. Het is 07.15 uur, open blauwe hemel en, je
zou denken dat de thermometer tilt slaat, 12 graden.
Fish in the water, klinkt het door de radio van expeditieleider Jonathan. Codetaal voor ‘anker in het water’.
We gaan een laatste keer aan land bij de Poolse
wetenschappelijke basis Arctowski. Maagd Maria
gebeeldhouwd uit walvisbot waakt in haar kapelletje
over de moderne helden. ‘Niet één militair hier, maar
dertig wetenschappers die er onderzoek doen in de
meest uiteenlopende disciplines’, legt commandant
Adam uit. ‘Acht van ons overwinteren.’ De ontvangst is
hartelijk. Pączki (soort berlinerbol gevuld met roze
confituur), fowarki (gefrituurde deegvingers met
bloemsuiker), koffie en thee voor iedereen. Boven de
waterkokers - ruimte is schaars - hangt een foto van
de vastgevroren Belgica, naast het portret van Henryk
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Arctowski. De Poolse geoloog/scheikundige was erbij
toen de Belgische expeditie van 1897-1898 noodgedwongen op Antarctica moest overwinteren.
Ik wandel weg van de basis, tegen de strakke wind in
over het brede keienstrand dat letterlijk bezaaid ligt
met walvisbeenderen, honderd jaar of veel ouder. De
iets lagergelegen lagune kleurt groen van het
Antarctische gras. Op mijn weg bots ik bijna op een
jonge zeeolifant die goed gecamoufleerd ligt te luieren
in de laatste zomerzon. Karolin houdt me tegen bij de
grens van ASPA N°128, Antarctic Specially Protected
Area. Wat verder op de top van de rotsen nest immers
de meest noordelijke kolonie Adéliepinguïns. Verboden gebied voor toeristen. ‘Het is een voorrecht om
hier als mens te kunnen zijn’, mijmert Karolin. ‘Maar
het zijn ijs, wind, fauna en flora die bepalen waar je
stapt of stopt.’

Antarctica

Antarctica is het meest zuidelijke continent op aarde. Het heeft een oppervlakte van 14 miljoen km2. 90% van alle
landijs ter wereld bevindt zich op
Antarctica, evenals 80% van al het
drinkwater. Tijdens de poolwinter
(april-september) is het er de klok rond
duister. De temperaturen zakken dan
tot -85 °C.

Johan Van Praet nam deel aan de reis naar
Antarctica van Asteria Expeditions.
Dit verhaal belicht de hoogtepunten,
lees zijn volledige reisverslag op
www.asteriaexpeditions.be/poolexpedities/
antarctica-2016/reisverslag.asp

Erheen
Een expeditie naar Antarctica maak je
het best begeleid. Pasar-reporter
Johan Van Praet ging naar Antarctica
met Asteria Expeditions.
www.asteriaexpeditons.be

Reisdocumenten
Voor Argentinië en Antarctica is een
paspoort nodig dat tot minimaal zes
maanden na terugkeer geldig blijft.
Een visum is niet nodig.
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Munteenheid

Op de meeste expeditieschepen kan je
betalen met dollars en creditcards. De
munteenheid van Argentinië is de peso,
maar bijna overal worden dollars en
euro’s aanvaard.

Wat neem je mee?

D

WEDDELL ZEE
50 km

LEGENDE: 1. Ushuaia - 2. Drake Passage - 3. Half Moon - 4. Whalers Bay - 5. Curverville Island - 6. Danco Island 7. Rongé Island - 8. Port Lockroy Base - 9. Paradise Harbor - 10. Waterboat Point - 11. King George Island

• Schoeisel: rubberlaarzen tot net
onder de knie, want in en uit de
zodiacs stappen doe je in het water.
Antislipschoenen of -sandalen zijn
handig aan boord.
• Kledij: fleece, winddichte broek en
jas, warme, waterdichte handschoenen en een muts. Thermisch ondergoed.
• Bescherming tegen de zon:
degelijke zonnebril, zonnecrème
(factor 40) en lippenbalsem.
• Reisapotheek: je persoonlijke
medicatie en een stevig middel
tegen zeeziekte.

• Fotografie: voorzie voldoende
digitale opslagruimte. En genoeg
batterijen (de koude zuigt ze leeg).

Doen!
De expedities doen een vaste route aan
die je van tevoren kan checken bij hen.
Pasar-reporter Johan Van Praet volgde
de route aangeduid op het kaartje. De
bezienswaardigheden vind je terug in
de reportage, genummerd van 1 tot 11.

Toptijd om te gaan
Het reisseizoen loopt van november tot
eind februari. Dan is het zomer op
Antarctica, maar de temperaturen
zitten rond het vriespunt en de snijdende wind maakt dat het kouder
aanvoelt.

Lezen
Terra Incognita van Sara Wheeler, uitgegeven door Modern Library - € 16,99.
De auteur bracht zeven maanden door
op Antarctica.

Meer info
www.hetlaatstecontinent.be: in het
Nederlands, veel informatie over flora
en fauna, het milieu, reizen naar
Antarctica, geschiedenis, enzovoort.

