
Scan de afbeelding met de 
ErfgoedApp (cf. p. 3): beluister 
de 7e symfonie van de Britse 
componist Ralph Vaughan-
Williams, bijgenaamd The 
Antartic Symphony uit 1947, 
oorspronkelijk geschreven als 
soundtrack bij de film Scott of 
the Antartic.



tekst Patrick De Deckker

Weinig wetenschappelijke expedities spreken meer tot de verbeelding dan die van 
ontdekkingsreiziger Adrien de Gerlache en zijn avontuurlijke reis naar en verblijf 
in het pakijs van Antarctica. Vorig jaar was het precies 120 jaar geleden dat de 
Gerlache uit Antwerpen vertrok. Naar aanleiding van die enigszins onder de radar 
gebleven verjaardag blikken we hier kort terug.

De Belgica-expeditie 1897-1899

Reis naar het ijs

Wetenschappelijk erfgoed | Onderzoek & beeldvorming

De SY Belgica verliet Antwerpen op 16 augustus 1897, na en-
kele jaren van zorgvuldige voorbereidingen.1 Ter gelegen-
heid van het vertrek van dit relatief kleine schip vonden er 
allerlei feestelijkheden plaats, met onder meer de onderteke-
ning van het Gulden Boek van de Stad Antwerpen. Er was ook 
een uitgebreid banket. 

Het schip Patria werd gebouwd in Noorwegen, en omge-
doopt tot SY Belgica. Het droeg de vlag van de Yacht Club van 
Antwerpen, nog te zien in de Koninklijke Belgische Yacht 
Club aan de Schelde. De afmetingen van het schip waren 34,6 
m x 7,54 m x 4,09 m. Wanneer het geladen was, verplaatste 
het zich met 590 m³ en woog het 172 T. De Belgica kreeg een 
motor van 150 pk. Het schip was gerenoveerd en uitgerust 
met goed ontworpen wetenschappelijke laboratoria en ge-
isoleerd met vilt om de koude omstandigheden te kunnen 
weerstaan. Bovendien was de romp versterkt voor het varen 
in het pakijs. 

Fondsenwerving

De expeditie kwam er op initiatief van Adrien de Gerlache 
en werd op verschillende manieren gefinancierd. De hele on-
derneming werd gesponsord door de Koninklijke Belgische 
Geografische Vereniging [RBGS], de Belgische overheid, een 
hele stoet weldoeners (zoals de industrieel Ernest Solvay, 
mevrouw Leonie Osterrieth – een bekende societyfiguur in 
Antwerpen - en Emile Danco, lid van de expeditie) en een 
resem Belgische steden en dorpen.2 Die werden aangespro-
ken door een waaier van fondsenwervingstechnieken, nog 
voor dat woord goed en wel moest uitgevonden worden. 
De geronselde fondsen voor de expeditie bedroegen, omge-
rekend naar huidige valuta, ongeveer 12 miljoen euro. Het 
schip plus de opknapbeurt kostten ongeveer 4,2 miljoen 
euro. Na de expeditie bleef nog wat budget over voor het loon 
van de bemanningsleden. 

 Aan het begin van de expeditie had het schip 
veel weg van de toren van Babel, omdat er 
geen gemeenschappelijke taal werd gesproken.
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 ■ Papierpositief van de Belgica vast in het antarctisch ijs.  
Collectie: MAS, Ref. AS.1957.051.009



De expeditie bestond uit negentien deelnemers, een interna-
tionaal gezelschap met negen Belgen, zes Noren (waaronder 
Roald Amundsen, de man die later als eerste de Zuidpool zou 
bereiken), twee Polen, één Roemeen en één Amerikaan. Het 
oudste lid was 34 jaar, het jongste nauwelijks 17. De uitste-
kende wetenschappelijke ploeg was gekozen met de hulp van 
de RBGS en op advies van vooraanstaande Belgische acade-
mici. Aan het begin van de expeditie had het schip veel weg 
van de toren van Babel, omdat er geen gemeenschappelijke 
taal werd gesproken. De Amerikaanse arts had gesuggereerd 
dat “Latijn misschien zou kunnen helpen voor de communi-
catie”, althans onder de opgeleide mensen. 

Na een lange, langzame reis door de Atlantische Oceaan met 
de traditionele festiviteiten bij het oversteken van de eve-
naar, verliet het schip Punta Arenas in Chili op 14 december 
1897. Het wetenschappelijk onderzoek was van biologische, 
geologische en oceanografische aard, met ook een antropo-
logisch luik dat behoorlijk ondersteund werd door fotografie 
van hoge kwaliteit.3 Verschillende leden van het wetenschap-
pelijke team interesseerden zich voor de lokale bewoners en 
minstens drie leden verzamelden elk een klein woordenboek 
van termen uit hun specialisatiegebieden. Deze werden op-
genomen in persoonlijke dagboeken en andere publicaties.

De echte wetenschappelijke expeditie begon pas toen het 
schip vertrok uit Punta Arenas, waarna verkenningen en we-
tenschappelijke observaties werden gemaakt in de buurt van 
het Beaglekanaal. De biologische, geologische en antropologi-
sche rapporten daarvan verschenen jaren later in talrijke we-
tenschappelijke tijdschriften; maar voornamelijk in een reeks 
monografieën gepubliceerd onder auspiciën van de Belgica 

Stichting, Commission de la Belgica, die werd gefinancierd 
door een genereuze subsidie van de Belgische regering op aan-
beveling van koning Leopold II. De reeks kreeg als titel: Résultats 
du Voyage de la Belgica en 1897-99 sous le commandement de A. de 
Gerlache de Gomery - Rapports scientifiques.4 In totaal verschenen 
sporadisch 9 volumes met 92 bijdragen in 65 afleveringen ge-
durende vele jaren, met de laatste publicaties nog in 1949; vijf-
tig daarvan behandelden het biologisch onderzoek. De rest was 
hoofdzakelijk gewijd aan cartografische, meteorologische, oce-
anografische, geologische en geofysische bevindingen. Kopieën 
van die volumes zijn verzonden naar vijfhonderd adressen over 
de hele wereld, maar zijn, zo hebben we gemerkt, moeilijk te 
vinden en ook vaak verkeerd gecatalogeerd. 

Wat de wetenschappelijke resultaten betreft, hebben 980 
pagina’s betrekking op niet-biologische waarnemingen en 
1.892 pagina’s omvatten biologische data. Ter vergelijking: de 
resultaten van de Britse Southern Cross-expeditie die als eer-
ste in 1899 op Antarctica overwinterde, werden in een enkel 
deel gepubliceerd door E.R. Lankester, toenmalig directeur 
van het British Museum, en beslaan slechts 344 pagina’s. 

Op oudejaarsdag 1897 zonk het schip bijna in de buurt van 
Harberton Harbor. Tot ieders opluchting kon de reis uit-
eindelijk worden voortgezet. De Belgica zette koers naar de 
Staatseilanden, aan de uiterste zuidpunt van Zuid-Amerika. 

Wetenschappelijk erfgoed | Onderzoek & beeldvorming
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 ■ Foto uit het archief van Emil Racoviţă in Cluj. Een bemanningslid 
neemt door een gat in het pakijs proeven van het zeeleven en van 
het zeebodemsediment.

 ■ Ter gelegenheid van het vertrek van de Belgica vonden er allerlei 
feestelijkheden plaats met onder meer de ondertekening van het 
Gulden Boek van de Stad Antwerpen. Collectie: Felixarchief

Scan de afbeelding met de 
ErfgoedApp (cf. p. 3): bekijk de 
documentaire over die andere 
beroemde poolreiziger (en be-
manningslid van de Belgica), 
Roald Amundsen. 
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Onderweg ging het biologisch onderzoek verder. Op 14 ja-
nuari 1898 begon de verkenning van de Drake Passage, ver-
noemd naar de beroemde Engelse kaper Francis Drake. Het 
was het begin van het echte oceanografisch werk. Er werd 
ontdekt dat de oceaan in die regio veel dieper is dan eerder 
werd gedacht: de meetkabel moest over 4.000 meter uit-
gelaten worden. Ook werd de eerste ijsberg waargenomen. 
Tijdens een zware storm viel het eerste slachtoffer van de 
expeditie. De jonge Karl Auguste Wiencke sloeg overboord 
en kon niet worden gered, ondanks een poging hem te be-
reiken in het koude vrieswater door de tweede in bevel, 
Georges Lecointe. De reis ging verder en op 23 januari werd 
een nieuwe doorgang ontdekt en verkend. Op de vroegst 
gepubliceerde kaarten heette deze strook oorspronkelijk de 
Belgica Strait. Later werd ze omgedoopt tot De Gerlache Strait, 
ter ere van de gezagvoerder. Het in kaart brengen verliep ef-
ficiënt met behulp van een verscheidenheid aan geodetische 
technieken. Een groot aantal van deze technieken is afhanke-
lijk van de positionering van de planeten. Dankzij de grote 
navigatie-expertise van genoemde Lecointe werden mooie 
resultaten geboekt. Een zeventigtal nieuwe ontdekte eilan-
den en andere geografische merkpunten werden vernoemd 
naar weldoeners, vrienden, familieleden en plaatsen in 
België, zoals de Brabant- en Luikeilanden, enz. Deze namen 
worden ook vandaag nog gebruikt.

Tijdens de twintig dagen durende onderzoeken in de De 
Gerlachestraat verzamelden leden van de wetenschappelijke 
ploeg biologische en geologische exemplaren op het land, en 
werden vele oceanografische waarnemingen uitgevoerd. Zo 
deed de Roemeense bioloog Emil Racoviţă verschillende ont-
dekkingen, waaronder die van een dwergvlieg zonder vleu-
gels. In een van de gepubliceerde Résultats van de expeditie 
werd de vlieg later door de Belgische arts Jacobs benoemd 
als Belgica antarctica. Racoviţă verzamelde ook de eerste 

planten die op het Antarctisch schiereiland groeien. De Pool 
Henryk Arctowski - opgeleid aan de Universiteit van Luik 
- en die vóór de expeditie opgeleid werd in de glaciologie 
door Oostenrijkse en Zwitserse deskundigen, formuleerde 
het bewijs van een uitgebreide en oudere ijstijd waarvan hij 
(juist) dacht dat die synchroon was met de grote ijstijd op 
het noordelijk halfrond. In de tussentijd had Emile Racoviţă 
veel observaties uitgevoerd over het gedrag van walvissen, 
en allerlei organismen verzameld.

Op 13 februari verliet het schip de De Gerlachestraat. Daarna 
raakte het uiteindelijk gevangen in het pakijs en dreef het 
gedurende de volgende dertien maanden op een grillige ma-
nier verder over een afstand van zowat 2.000 kilometer. Dit 
deel van de ‘reis’ bood veel uitdagingen: er waren tekenen 
van scheurbuik. Uit de dagboeken van de bemanning blijkt 
dat bij verschillende leden van de expeditie symptomen 
van polar  anoemia, een soort van hartfalen werden vastge-
steld.5 Om daaraan te verhelpen schreef de Amerikaanse arts 
Frederick A. Cook voor om rauw pinguïn- en zeehondenvlees 
te eten. Als bijkomende remedie werd de bemanning ook 
blootgesteld aan het ultraviolet licht van de vlammen van 
een open fornuis. Cook had dat geleerd tijdens zijn observa-
ties bij de Eskimo’s in het noordpoolgebied.

 Een zeventigtal nieuwe ontdekte eilanden 
en andere geografische merkpunten werden 
vernoemd naar weldoeners, vrienden, 
familieleden en plaatsen in België, zoals de 
Brabant- en Luikeilanden, enz. Deze namen 
worden ook vandaag nog gebruikt.
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 ■ Wetenschappers op de Belgica voerden ook uitgebreid biologisch onderzoek uit. Zo tekenden ze nieuwe soorten insecten op zoals het afgebeelde vrou-
welijke insect Phorocera triangulifera in het Beaglekanaal in 1898. Tekening van Dr. Jacobs in de Résultats du Voyage de la Belgica en 1897-99 sous le 
commandement de A. de Gerlache de Gomery - Rapports scientifiques. Jacobs was een geschoold geneesheer en bijzonder geïnteresseerd in insecten.

Scan de afbeelding met de ErfgoedApp (cf. p. 3): lees de 
beginselverklaringen van de BSI, de Belgica Society International.



Patrick De Deckker is emeritus professor aan de Australian National University in Canberra. 
Hij haalde zijn graad als doctor aan het Zoology Department aan diezelfde universiteit en 
specialiseerde zich aan het Department of Geology and Geophysics in allerhande takken van 
de paleontologie. Zijn hele carrière stond in het teken van de multidisciplinaire aanpak om 
relevante informatie en inzichten te verkrijgen over de (reconstructie van) mariene en conti-
nentale omgevingen, om zo globale en regionale klimatologische variaties beter te begrijpen.

1 SY staat voor Steamed Yacht.

2 Veel correspondentie en andere documenten met betrekking tot mevrouw L. Osterrieth zijn 
beschikbaar in het Felixarchief in Antwerpen (http://felixarchief.be). 

3 Veel foto’s die oorspronkelijk op glasplaten werden afgedrukt voor 3D-weergave, worden 
bewaard in de archieven van het MAS in Antwerpen, andere zijn ook beschikbaar op ver-
schillende locaties in Noorwegen, Polen, Roemenië en de VS en zijn vaak duplicaten van die 
in het MAS. Deze kunnen worden onderzocht op www.mas.be. Merk op dat de kwaliteit van 
het bewaren van sommige van deze foto’s sterk varieert tussen repositories. Veel foto’s staan 
ook in de Rapports Scientifiques van de Belgica-expeditie die hieronder worden beschreven, 
waaronder de allereerste gepubliceerde foto’s van walvissen.

4 Een volledige reeks van de Rapports Scientifiques is raadpleegbaar in de bibliotheek van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. De meeste delen zijn 
ook digitaal beschikbaar op de website van het Vlaams Instituut voor de Zee te Oostende, 
zie www.vliz.be. 

5 Zie o.a. https://www.cambridge.org/core/journals/polar-record/article/polar-anaemia-
cardiac-failure-during-the-heroic-age-of-antarctic-exploration/C53DEC514C327E87911B�
655C05901E2C 

6 C. De Broyer en T. KuyKen, ‘Bibliografie van de “Belgica Antarctic expedition 1897-1899”’. In: 
H. DeCleir en C. De Broyer (eD.), The Belgica Expedition Centennial, Brussel, VUB Press, 2001, pp. 
329-360. Een lijst met alle persoonlijke dagboeken van leden van de expeditie is beschikbaar 
in dit compendium.

7 P. De DeCKKer, ‘On the long-ignored scientific achievements of the Belgica expedition 1897-
1899’. In: Polar Research ‘in press’, 2018.

Uiteindelijk viel het volgende slachtoffer, de voormalige 
legerofficier Emile Danco. Hij stierf aan hartfalen. Zijn spe-
cialiteit waren geomagnetische metingen. Zijn dood trof 
het personeel diep, op het moment dat ze de totale duister-
nis van de poolwinter ondergingen. Het wetenschappelijk 
onderzoek ging verder, ondanks de voortdurende vrees dat 
het schip verpletterd zou worden door de steeds bewegende 
krachten van het pakijs en de grote ijsbergen die er doorheen 
ploegden. Op een bepaald moment scheelde het een haartje 
of het schip werd geraakt door zo’n enorme ijsberg.

Op 13 maart 1899 kon de Belgica uiteindelijk loskomen uit 
zijn ijzige beknelling. Het schip arriveerde uiteindelijk veilig 
en wel in Punta Arenas op 28 maart 1899. De terugreis naar 
Antwerpen duurde nog lang, omdat de voorraad kolen op was. 
Vele maanden later, op 5 november 1899, konden de welkomst-
festiviteiten uiteindelijk van start gaan. Alles werd opgete-
kend in het Gulden Boek van de Stad Antwerpen en er werd, 
opnieuw, een imposant banket georganiseerd. Eens het feest-
gedruis was verstomd, begon de langdurige procedure voor 
het verzamelen en publiceren van de resultaten. Dat duurde, 
alles bij elkaar, vier decennia. Een compleet compendium ver-
scheen in het boek Belgica Expedition Centennial, samengesteld 
door coauteurs H. Decleir en C. De Broyer6 en een recent artikel 
geschreven door de auteur.7

De meeste van de Belgicacollecties werden door de leden van 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
in Brussel verzonden naar deskundigen in België en vele delen 
van Europa. De Belgicacommissie financierde de publicaties 
die door J.-E. Bushmann gedrukt werden in Antwerpen. Deze 
laatste nam ook de voorbereiding op zich van de vele weten-
schappelijke illustraties, waarvan sommige kunnen worden 
beschouwd als schitterende voorbeelden van wetenschap-
pelijk artistiek werk, en waarvan verschillende in kleur zijn. 
Het zijn de stille getuigen van een expeditie die ook vandaag 
nog tot de verbeelding spreekt.

Vertaling uit het Engels: Wil Geens
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Leden van de Belgica-expeditie 

Officieren: 
Adrien de Gerlache, Commandant, Belg, 32
Georges Lecointe, Tweede in bevel, Belg, 29 
Henryk Arctowski, Pool, 26
Frederick Cook, Amerikaan, 32 
Emile Danco, Belg (overleden op 4 juni 1898), 29 
Antony Dobrowolski, Pool, 25
Emile Racoviţă, Roemeen, 29 
Roald Amundsen, Noor, 26 
Jules Melaerts, Belg, 21

Ingenieurs: 
Henry Sommers, Belg, 34 
Max Van Rysselberghe, Belg, 18 

Bemanning: 
Adam Tollefsen, Noor, 31
Louis Michotte, Belg, 26
Ludvig H. Johansen, Noor, 25 
Engelbert Knudsen, Noor, 21
Gustave Dufour, Belg, 21
Johan Koren, Noors, 17 
Karl-Auguste Wiencke, Noor (overleden 22 januari 1898), 19
Jan Van Mirlo, Belg, 19 
Namen in het rood waren wetenschappers.

 ■ Bioloog Emil Racoviţă, een verwoed observator van walvissen, 
tekende ook walvissen op.
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4 Het wel en wee van een museum    ■    Wout De Vuyst

10 Hoeveel is ’t? Een onderzoek naar de toegangsprijzen in de Vlaamse musea    
 ■    Alexander Vander Stichele

16 “Crom ende menichfoude” Over de populariteit van het middeleeuwse Van den vos Reynaerde    
 ■    Rik Van Daele

22 Yper Museum. Van Stadhuis naar Huis van de Stad    ■    Katrien Goudeseune en Sandrin Coorevits

27 Geven voor erfgoed en cultuur. Een terugblik    ■    Jeroen Walterus

30 Schenk aan een erfgoedinstelling (en doe uw voordeel)    ■    Renate Buijze

36 Vormgevingserfgoed in Vlaanderen na 1945: de inhaalslag    ■    Nina Serulus
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42 Passendale 100 jaar later4 De collectiegeschiedenis van het 
STAM te boek


