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MET EEN IJSBREKER NAAR DE ZUIDPOOL

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.
Britse, Amerikaanse en Russische ontdek-

kingsreizigers beweren dat ze in 1820 als allereer-
ste de grenzen hadden gezien van een barre wereld
vol ijs en sneeuw. Terecht? Eén ding staat vast, het
was een Belg die voor het eerst overwinterde ten
zuiden van de poolcirkel: baron Adrien de Gerla-
che. Op nieuwjaarsdag 1898 lichtte zijn driemas-

ter Belgica het anker in Ushuaia, hoofdstad van
Vuurland en ook wel het begin van de wereld ge-
noemd. Of het einde ervan, afhankelijk van hoe je
het bekijkt. Van hieruit trokken later nog meer
helden het laatste stukje onbekende wereld tege-
moet. De Zweed Otto Nordenskjöld bijvoorbeeld
of Jean-Baptiste Charcot en Frederic Cook. Alle-
maal moesten ze de beruchte Drake Passage, of
ruim 800 kilometer woeste zee tussen Vuurland
en Antarctica, trotseren.
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Een zodiaccruise door een 
paradijs van wit, stralend licht-
blauw, azuur, lapis en kobalt. 
Tegen een helblauwe horizon
spiegelen de gletsjers zich in 
zee, waterpas glad. 
Dwergvinvissen trekken rustig
langszij. Wat verlangt een 
mens nog meer?

Gentleman trok aan boord van de Noorse
ijsbreker Polar Star naar het barre maar
overweldigende Antarctica. We volgden het
spoor van de Belgische poolontdekker Adrien de
Gerlache, die 110 jaar geleden als pionier aan
vasteland ging op ‘s werelds laatste stukje terra
incognita. Een exclusieve kans om behalve de
intense natuurpracht ook de historiek van het
maagdelijk witte continent te ontdekken.
TEKST EN FOTO’S: JOHAN VAN PRAET

De stilte is eenvoudig mooi.      
Hier sterven ijsbergen. 

Je zou ze willen    
aanraken, maar ze  

dwingen je tot kijken   
en zwijgen.



ALLES HEEFT ZIJN PRIJS
Om 18.20 uur gooit onze ijsbreker de trossen
los. Welkom aan boord van de MV Polar Star.
Samen met natuurfotograaf, wereldreiziger en
kajuitgenoot Yan Verschueren verken ik het
schip. De kajuiten zijn comfortabel ingericht
maar bieden niet de luxe van de enorme crui-
seschepen die jaarlijks zo’n 30.000 toeristen
een glimp gunnen van de witte wildernis.
“Onze tot passagiersschip omgebouwde ijs-
breker is speciaal ontworpen om door bevro-
ren wateren te ploegen”, legt de Poolse kapi-
tein Jacek Majer uit. “Hij beschikt bijvoor-
beeld niet over stabilisatoren, die een vlotte
doorgang alleen maar in de weg zouden staan.
Alles heeft zijn prijs. Maar omdat we niet zo
groot zijn, kunnen we vlotter manoeuvreren
en exclusieve landingen uitvoeren.”
Nog enkele uren en we bereiken Drake Passa-
ge: vliegende storm verzekerd. Forse wind-
snelheden en golven tot tien meter hoog zijn
er bijna dagelijkse kost. Op de bodem van ’s
werelds meest turbulente zeestraat liggen 150
scheepswrakken en tweeduizend doden. Niet
te verwonderen dat de oversteek een kwalijke
reputatie heeft bij zeelieden: “Onder de 50
graden zuiderbreedte geldt geen wet, onder
de 60 graden is er geen god.” Expeditieleider

en marien bioloog Damon Stanwell-Smith
raadt het af om op een buitendek te gaan tij-
dens stormweer. “Binnen tellen de scheeps-
gangen honderden meters houten reling om
je aan vast te houden. Gebruik ze! En grijp
een deur altijd vast bij de klink, nooit aan de
rand. Door een bruuske rol van het schip kan
ze plots dichtklappen.” De kotszakjes in de
gangen voorspellen weinig goeds. Samen met
Yan maak ik de kajuit Drake-proof: alles wat
los ligt, bergen we veilig op.
Alle voorzorgsmaatregelen ten spijt maakt
Drake Passage tijdens onze oversteek zijn re-
putatie niet waar. Windsnelheden van om en
bij 3 beaufort geven de golven hooguit een
lieflijk wit kraagje. “Een zeldzame zachte ken-
nismaking met de poort naar de Zuidelijke
Oceaan”, grapt Damon de onrust weg. In één
ruk door herdopen we de gevreesde Drake
Passage tot Lake Passage.

KUNST VAN LICHT EN IJS
Pakweg 45 uren na ons vertrek in Ushuaia be-
reiken we de Zuid-Shetlandeilanden. Het is
bewolkt, 3 °C en zo goed als windstil: 4 beau-
fort, een zuchtje naar Antarctische normen.
Maar dat kan snel omslaan. Het ene moment
zie je mijlenver, tien minuten later zit alles
potdicht. Nu niet. Ik spot twee bultrugwal-
vissen en een dwergvinvis maakt een rugrol.
Bij valavond ankert de Polar Star pal voor
Barrientos Eiland. Ik sta te trappelen voor
mijn eerste landing. De zodiacs landen op het
keienstrand. Water in mijn laarzen. Maar dat
wordt ruimschoots vergoed door de duizen-
den koppels ezel- en kinbandpinguïns die
hier kolonie houden. De imposante tafelijs-
berg die de baai domineert, maakt het plaatje
helemaal surrealistisch. Dat onwerkelijke
drijft Francis Vandendorpe, organisator van
onder meer het Brugse Sneeuw- en IJssculp-
turenfestival. Hij kan zich geen betere inspi-
ratiebron voor het festival voorstellen dan de
Zuidpool: “In elke berg, elke schots en brok
ijs herken ik weer een andere figuur. Het lijkt
alsof er een hele sprookjeswereld voorbij-
glijdt. Noem het vergankelijke kunst, gecreë-
erd door de natuur. Je geraakt er nooit op uit-
gekeken want elk seizoen toont het ijs een
nieuw schouwspel. Het zou mooi zijn moch-
ten we dat complexe samenspel tussen na-
tuurlijk licht en ijs kunnen nabootsen zonder
artificieel gekleurd licht.”
Aan surrealisme is evenmin gebrek als de Po-
lar Star tussen de mistflarden navigeert door
de ondiepe en nauwelijks 150 meter brede
geul tot de krater van Deception Eiland, een
halfverzonken vulkaan. Het is 6.23 uur. Ik ga
moederziel alleen op een rots genieten van het
weidse vergezicht op Whalers Bay. Niet te ge-
loven dat hier twintig jaar lang tienduizenden
walvissen werden uitgebeend en verwerkt tot
olie. Een walmende fabriek met wel duizend
man, verstopt in de krater van een Antarcti-
sche vulkaan. De stank was niet te harden.
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Regen, wind en natte voeten maakten de landing op Luik
Eiland een beetje ruig. Links: De wetenschap kan niet
verklaren waarom kolossen als bultrugwalvissen zich uit
het water tillen. Om de parasieten van hun lijf te schu-
ren? Om te communiceren? Of ‘just for fun’? Onderaan:
Weddellzeehond heet zodiak welkom.
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Walvisolie was in het begin van de twintig-
ste eeuw een kostbaar goed en diende als
brandstof voor verlichting of grondstof voor
margarine. “Zwitserse horlogemakers zweren
er nog altijd bij”, weet Mick Brown, onze Ierse
marien bioloog. “Omdat de olie ook zijn sme-
rende eigenschappen behoudt bij vrieskou.”
Vandaag is de baai een groot openluchtmuse-
um waarin artefacten van de walvisindustrie
als wrakhout verspreid liggen op of onder de
metersdikke aslaag. Een eenzame Antarctische
pelsrob kijkt niet eens op als we met vijf man-
nen een duik nemen in het ijskoude water.

UNIEKE LANDING OP GENT
Nog diezelfde dag varen we de Straat van Ger-
lache binnen. Landen op Kaap Neyt, Luik Ei-
land, zoals Adrien de Gerlache op 25 januari
1898, is te gevaarlijk. Zeker bij dit snertweer.
Uiteindelijk beslist de kapitein te ankeren bij
Macleod Point. De zodiacs botsen wild tegen
de golven. De sneeuwregen snijdt. Een beetje
lijden en een doorweekt pak hebben de mees-
ten er graag voor over om bij de allereerste
toeristen te zijn die op dit punt landen.
In een week tijd doen we veertien landingen

waarvan vier op plaatsen waar ook de expedi-
tieleden van Adrien de Gerlache voet aan wal
zetten. Gent Eiland wordt de klap op de vuur-
pijl want daar gaan wij als allereersten ooit aan
land. Georges Lecointe, tweede in bevel op de
Belgica, ontdekte het eiland op dinsdag 1 fe-
bruari 1898 en schreef: “L’île Gand, que nous
avons aperçu de très loin semblait basse et ense-
velie sous la neige. ” De Gerlache was op dat
moment met enkele wetenschappers op on-
derzoek op het nabijgelegen Brabant Eiland.
Lecointe ging niet aan land op Gent Eiland.
Wij wel. Op dinsdag 29 januari 2008 om 9.10
uur precies veroveren we Gent, badend in de
ochtendzon. Het absolute hoogtepunt voor
dr. Jozef Verlinden, biograaf van Adrien de
Gerlache en notoir Antarcticakenner. “Het
kostte bloed, zweet en tranen om van de Inter-
national Association of Antarctica Tour Ope-
rators (IAATO) de toelating te krijgen om
hier te landen. Binnen afzienbare tijd wordt
de ‘toeristische zone’ strikter afgebakend om
het fragiele natuurgebied nog beter te bescher-
men. Reizigers zullen hier dus niet langer wel-
kom zijn om te genieten van de uitzonderlijke
pracht en rust.”
Port Lockroy, een gerestaureerde Britse basis
anno 1944, is onze volgende stop. De vroege
vogels genieten buiten op het dek van de lage
zon, die de gletsjers en zwartgranieten bergen
van Neumayer Kanaal in een gloed van kleu-
ren dompelt. Rick Atkinson beheert het stati-
on en hangt hier al zo’n 30 jaar rond. Tien jaar
geleden ontving zijn vierkoppige team enkele
honderden toeristen per jaar. Vorig jaar waren
het er maar liefst 17.000. De souvenirshop

Het ene moment zie je 
mijlenver, 

tien minuten later 
zit alles potdicht.

Tussen 1897 en 1899 ondernam Adrien de Gerlache
de eerste Belgische zuidpoolexpeditie met zijn
zeilschip Belgica. Hij ontdekte een 180 kilometer
lange straat in Antarctica (de Straat van Gerlache),
tal van nieuwe eilanden, kapen, baaien, kanalen,
bergen en... land. Niet minder dan 87 plaatsen in
Antarctica gaf hij een ‘Belgische’ naam, waaronder
Gent Eiland. Nadat het schip gevangen zat in het
pakijs, overwinterden de commandant en zijn be-
manning ook als eersten onder de zuidpoolcirkel.
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BARON-AVONTURIER

De vulkaanuitbarsting van 1969 veegde het hele ‘walvisdorp’
van de kaart. Rechtsboven: Port Lockroy: Brits postkantoor
en souvenirshop op Antarctica. Daaronder: Iedereen mag op
de brug. Wojtek, derde officier, berekent onze positie.
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(en tegelijk postkantoor) draait dan ook
op volle toeren. “Waarom onze militairen
hier destijds een station bouwden? “De Ar-
gentijnen claimen land door er kinderen te
verwekken, de Chilenen poten een hotel neer
en wij baten een postkantoor uit.” Paul
Spruyt zit op het puntje van zijn stoel. Als
verwoed stempelverzamelaar propt hij de
Britse brievenbus boordevol voorgestempelde
post. “Groetjes vanuit het meest fascinerende
natuurgebied ter wereld.”
Damon programmeert dezelfde namiddag
een soortgelijk scenario op Antwerpen Ei-

land, waar Amerikanen de weten-
schappelijke basis Palmer Station
met bravoure bevolken. Het moet
gezegd, de ontvangst is tot in de
puntjes voorbereid, inclusief cho-
coladecake, koffie en de Belgische
vlag netjes onder de ‘stars and stri-
pes’. Ik mis de Britse nonchalance,
maar ben blij dat we het Ameri-
kaanse bastion mogen bezoeken.
Want om overkill te vermijden,
gunnen de Amerikanen jaarlijks
slechts aan een handvol schepen
een bezoek.

KODAK GAP
Ik ontbijt nog als de Polar Star Lemaire Ka-
naal binnenglijdt, de place to be in Antarcti-
ca: 1600 meter breed en 11 kilometer lang
wispelturig water tussen Booth Eiland en het
vasteland. Kaap Renard, de baken aan bak-
boord, markeert de toegang. Het wordt met-
een duidelijk: Lemaire Kanaal slaat alles. De
werkelijkheid overtreft de mooiste fototrofee
uit wat ironisch de Kodak Gap wordt ge-
noemd. Tegen een helblauwe horizon spiege-
len de gletsjers zich in zee, waterpas glad.
Naarmate we dieper in het kanaal varen, wor-
den mijn notities lyrischer. IJsbergen volgen
als nomaden op drift de wil van wind en
stroom. Dwergvinvissen trekken rustig langs-
zij. Een zodiaccruise door een paradijs van
wit, stralend lichtblauw, azuur, lapis en ko-
balt. Wat verlangt een mens nog meer? De
stilte is eenvoudig mooi. Hier sterven ijsber-
gen. Je zou ze willen aanraken, maar ze dwin-
gen je tot kijken en zwijgen.
Damon roept ons terug tot de werkelijkheid:
“Hevige storm op komst”. We moeten onze
reisweg aanpassen. Wil de kapitein de storm
voor blijven, dan moeten we de geplande lan-
ding op Petermann Eiland schrappen. We
stomen volle kracht vooruit richting Detaille
Eiland, waar we voor een laatste keer voet aan
wal zetten. En voor het eerst voorbij de zuid-
poolcirkel. We overschrijden de magische
grens van 66° 33,6’ Zuid om precies 23.01
uur en 45 seconden. Champagne!

Het volledige reisverhaal kunt u lezen op www.asteriaexpeditions.be.
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De zodiacs botsen wild
tegen de golven. De
sneeuwregen snijdt.

Gentleman reisde met Asteria Expeditions, de Belgische
reisorganisator die in de jaren negentig de allereerste rei-
zen naar Antarctica organiseerde. Van 12 tot 25 februari
2009 vertrekt een nieuwe expeditiecruise richting Antarc-
tica om er de rijke fauna te ontdekken. De Polar Star-ijs-
breker vaart eerst naar de moeilijk toegankelijke Weddell
Zee en stoot daarna door naar de Zuid-Shetlandeilanden
en de Straat van Gerlache. Twee kleinzonen van Adrien de
Gerlache nemen deel aan de reisexpeditie. Ook aan boord
zijn de poolavonturier Dixie Dansercoer en dr. Jozef Verlin-
den, de biograaf van Adrien de Gerlache. 
Begin september 2011 verkent Asteria Expeditions samen
met de kleinzonen van Adrien de Gerlache gebieden in
Noordoost-Groenland. Hoofddoel van deze reisexpeditie is
de landing op Ile de France, een eiland dat Adrien de Gerla-
che in 1905 ontdekte. Daar gaat de groep op zoek naar de
cairn of steenheuvel waarin de ontdekkingsreiziger zijn
boodschap-in-een-fles achterliet.
Let op, dit zijn geen cruises: alle kajuiten beschikken over
toilet en douche, maar het comfort is beperkt. Meer info
op www.asteriaexpeditions.be.

INTERESSE? NIEUWE EXPEDITIES IN 2009 EN 2011 

Laveren tussen ijsbergen. 
Blauw en wit in alle kleuren.
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