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De Belgica en het Belgisch Antarctica Onderzoek 

W. DE BREUCK 

Wanneer de Belgica op 5 november 1899 te Antwerpen triomfantelijk aanmeerde na 
een tocht van meer dan twee jaar en de eerste overwintering in het Zuidpoolgebied 
had ze een schat van wetenschappelijke gegevens aan boord. Pas veertig jaar later 
zouden ze verwerkt en gepubliceerd zijn in een monumentaal werk dat een 
zeventigtal delen omvat. Het is dan ook het verslag van de eerste wetenschappelijke 
expeditie, die in het Zuidpoolgebied overwinterde. Naast de wetenschappers, die 
deelnamen aan de expeditie, hebben ook veel eminente geleerden gedurende jaren 
de gegevens verwerkt. 

Bijna vijftig jaar later vermeldden de Sailing Directions for Antarctica van het 
U.S. Navy Department van 1943 beschrijvingen van tal van plaatsen, zoals ze door 
de Belgica-expeditie waren opgetekend evenals vele foto's, die door de leden werden 
genomen. 

Voor de tocht van de Belgica hadden slechts enkele ontdekkingsreizigers zoals 
de Rus Bellingshausen en de Fransman Dumont d'Urville en enkele walvisvangers 
zoals Weddel en Biscoe zich in die nagenoeg ongekende gebieden gewaagd. Meestal 
voeren ze niet zuidelijker dan de Zuidelijke Shetlandeilanden of bleven ze ten 
noorden van de Antarctische archipel. Wanneer ze zich enigszins zuidelijker begaven 
bleven ze buiten het pakijs. Biscoe zette voet aan wal nabij de Mount William op het 
Antwerpen Eiland in 1832. Met het planten van de Britse vlag op wat hij dacht het 
zuidelijke continent te zijn wilde hij de Britse soevereiniteit over het Graham Land 
bevestigen. 

Men moet wachten tot 1893 wanneer de Noor Larsen gesteenten van het Seymour 
Eiland meebrengt om voor het eerst lets te vememen over de geologic van de 
Antarctische archipel. 

Men kan gerust aannemen dat op het ogenblik dat de Belgica in januari 1898 in 
het zicht van Graham Land kwam, zich daar een wetenschappelijk maagdelijk gebied 
bevond. De Belgica-expeditie was de eerste van vier wetenschappelijke zendingen 
in het Antarctisch gebied. Het was een degelijk voorbereide expeditie met een 
duidelijk wetenschappelijke bestemming. 

In het voorjaar van 1894 gaf Adrien de Gerlache de secretaris-generaal van de 
Koninklijke Belgische Vereniging voor Aardrijkskunde te kennen dat hij de 
zuidelijke poolgebieden wilde verkennen. Op het einde van 1894 besloot het comite 
van de Vereniging na een grondig onderzoek zijn project onder de bescherming van 
de Vereniging te laten doorgaan. Gedurende het daaropvolgende jaar zocht Adrien 
de Gerlache steun en medewerking in wetenschappelijke middens. Het comite van 
de Vereniging organiseerde in 1896 een nationale intekening en slaagde erin met de 
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medewerking van de Belgische regering de nodige middelen ter beschikking te 
stellen om een schip aan te kopen en uit te rusten, de vereiste wetenschappelijke 
apparatuur aan te schaffen en personeel aan te werven. 

Uit de samenstelling van het personeel bleek duidelijk dat deze expeditie meer 
op het oog had dan een gewone exploratie. Naast de vijf wetenschappelijke 
onderzoekers was ook de tweede commandant Georges Lecointe met een 
wetenschappelijke opdracht belast, namelijk de hydrografische en de astronomische 
waamemingen. Het eigenlijk wetenschappelijk team bestond uit: 

- Emile Danco, Belgisch artillerieluitenant belast met waamemingen in geofysica 
en geomagnetisme; 

- Henryk Arctowski, van Poolse nationaliteit, afgestudeerd aan de Universiteit van 
Luik, verantwoordelijk voor oceanografie, geologic, chemie en meteorologie; 

- Antoni Dobrowolski, van Poolse nationaliteit, student zoologie aan de 
Universiteit van Luik; 

- Emile Racovitza, van Roemeense nationaliteit, doctor in de natuurwetenschappen 
van de Sorbonne te Parijs, verantwoordelijk voor zoologie en botanic; 

- Frederick Cook, van Amerikaanse nationaliteit, doctor in de geneeskunde van de 
universiteit van New York, belast met medisch toezicht, fysiologische 
waamemingen en fotografie. 

Verder waren er de Noor Raold Amundsen en de Beig Jules Melaerts, respectievelijk 
eerste en tweede luitenant. De Belgen Henri Somers en Max Van Rysselberghe 
waren respectievelijk eerste en tweede mecanicien. De bemanning bestond uit de 
Noren Adam Tollefsen, Ludvig Hjalmar Johansen, Engelret Knudsen, Johan Koren 
en Carl Wiencke en de Belgen Louis Michotte, Gustave Dufour en Pierre Van Mirlo. 
Gedurende gans het jaar 1896 werd op vele plaatsen actief propaganda gevoerd voor 
een wetenschappelijke expeditie in het zuidelijk poolgebied. Het programma wijst 
op de belangstelling van de wetenschappelijke wereld en meer bepaald in ons land 
dat op dat ogenblik veel intemationaal befaamde geleerden telde. Denken we maar 
even aan Quetelet, Plateau, Renard, Van Beneden en Dumont. Van de expeditie 
werden naast een zeker handelsbelang vooral wetenschappelijke resultaten verwacht. 
Op geografisch gebied werden ontdekkingen van nieuwe gebieden verwacht, 
waaraan men Belgische namen zou geven. In tegenstelling tot de vroegere expedities 
zou men door middel van fotografische opnamen voor de eerste maal een 
waarheidsgetrouw beeld van de nieuwe gebieden verkrijgen. In december 1895 gaf 
Arctowski een voordracht voor de Societe Geologique de France over het belang van 
een geologische verkenning van de zuidelijke streken. Daarbij stelde hij zich de 
vraag of de Andes verder zuidelijk als een onderzeese bergketen weer het in Graham 
Land opduikt. Deze hypothese zou door de expedities die men in die tijd aan het 
voorbereiden was kunnen nagetrokken worden. 

Volgens Arctowski zou die veronderstelling de theorie van Lowthian Green 
kunnen steunen, die meende dat de aardkorst door voortdurende contractie van de 
vloeibare inwendige massa geleidelijk is gaan rimpelen volgens welbepaalde 
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richtingen. Daardoor zouden de continentale massa's in de loop van de geologische 
tijd zich gelokaliseerd hebben op bepaalde plaatsen van de aarde. Deze gebieden 
zouden de hoekpunten van een denkbeeldige tetraeder vormen met op het vierde 
hoekpunt ervan, dat zich op de zuidpool bevindt, een continent. Bij gebrek aan 
concrete gegevens was het volgens Arctowski niet mogelijk de hypothese te 
controleren. 

Men verwachtte van de expeditie dat men meer zou te weten komen over de 
samenstelling en de ouderdom van de gesteenten in het gebied. Men wilde eveneens 
nagaan of de ijsklif, die door James Ross ten zuiden van Victoria Land was ontdekt 
de grens vormde van het Antarctisch continent of zo niet die van de ijslaag die het 
continent bedekte. In verband met de ijskap waren er vragen over de dikte, de 
samenstelling en de vorm en verder wilde men meer vememen over het ontstaan van 
ijsbergen. Men wenste ook informatie over de dikte en de samenstelling van het 
pakijs. 

In verband met het geomagnetisme stelden zich een aantal fundamentele vragen. 
Sinds de expeditie van James Ross in 1841, die tot doel had nauwkeurig de ligging 
van de magnetische zuidpool te bepalen, was er in die gebieden geen enkele meting 
meer gebeurd. Men had aanwijzingen dat in de loop van de tijd de zuidpool van 
plaats was veranderd. Een nieuwe precieze meting van de magnetische zuidpool was 
bijgevolg ten zeerste gewenst, temeer daar de Amerikanen van plan waren de 
magnetische noordpool te lokaliseren. Ook de atmosferische elektriciteit diende te 
worden onderzocht o.m. in zijn verband met het geomagnetisme. Nog in verband met 
de geofysica wilde men te weten komen hoe de zwaartekracht evolueerde in de 
poolgebieden met betrekking tot de afplatting van de aarde. 

Op het gebied van de meteorologie zocht men informatie te verkrijgen over de 
samenstelling van de lucht en meer bepaald over de afname van het koolzuurgehalte 
in de hogere breedtegraden. Verder wilde men gegevens over de luchtvochtigheid, 
de neerslag, de temperatuur en de luchtdruk. Vooral hoopte men een bijdrage te 
leveren op het gebied van de grote bewegingen in de atmosfeer. 

Men wist dat er een verband bestaat tussen de richting en de snelheid van de 
winden en van de zeestromingen. Door gebruik te maken van wind- en 
zeestromingkaarten kon men zeereizen in tijd beperken. Van de zeestromingen in de 
zuidelijke wateren wist men niets af terwijl er tussen Zuid-Amerika en Australie 
regelmatige scheepvaartlijnen opereerden. Een van de opdrachten van de Belgica-
expeditie was het bestuderen van de zeestromingen en van de getijden in de gebieden 
die werden aangedaan. 

Over de Antarctische oceaan ten zuiden van de Poolcirkel waren enkel een paar 
gegevens verzameld door deChallenger-expeditie.Aandachtspunten voor onderzoek 
op dat domein waren de samenstelling, de druk, de temperatuur, de dichtheid en de 
verlichting van het oceaanwater. Tot het oceanografisch onderzoek hoorde de 
bathymetrie, de samenstelling en de oorsprong van de oceaanbodem. 

Op het gebied van fauna was niet veel bekend. Daarom was men ten zeerste 
gei'nteresseerd in alle informatie die men over de zeefauna en eventuele landdieren 
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zou kunnen verzamelen. Een van de opdrachten bestond erin na te gaan of de 
diersoorten symmetrisch verdeeld zaten ten opzichte van de Evenaar, m.a.vv. of met 
de varieteiten in het noorden gelijkaardige in het zuiden overeenstemden. Vooral de 
walvissen kregen hierin veel aandacht omwille van hun commercieel belang. James 
Ross beweerde echte walvissen te hebben waargenomen nabij het Victoria Land, 
evenals Larsen nabij het Foyn Land. De walvissen (Balaenopteridae) die men tot dan 
toe in het zuiden had aangetroffen waren veel minder waard dan hun noordelijke 
tegenhangers (Balaenidae). In verband hiermee zou de expeditie nagaan waar men 
eventueel walvissen kon vangen en verwerken met het oog op de bouw van 
nederzettingen vergelijkbaar met die van de Noren. 

Aangezien men zo goed als niets wist over de flora zou elke vondst in dat 
verband een aanwinst zijn. 

Behalve het evalueren van de mogelijkheden van de walvisvangst had de Belgica 
een andere commerciele opdracht. Deze bestond erin nieuwe afzetgebieden te vinden 
voor Belgische producten. De aanlegplaatsen waren zorgvuldig gekozen opdat door 
de belangstelling van het publiek voor een wetenschappelijke expeditie de aandacht 
zou worden getrokken op de handelswaar en de marine van het betrokken land. 

De opdracht van de Belgica-expeditie was dus zeer ambitieus. De feiten zouden 
bewijzen dat de verwezenlijkingen ruimschoots de verwachtingen ingelost hebben 
en dat ze zelden overtroffen werden door enig andere Antarctische zending. Rene 
Cambier gaf in 1942 een uitgebreid overzicht van de wetenschappelijke resultaten 
van de Belgica-expeditie. Heel recent beschreef Jozef Verlinden de 
wetenschappelijke bijdrage van de Belgica in zijn Poolnacht. 

In januari 1898 bereikte de Belgica de kusten van het Graham Land ten 
zuidwesten van de Hughes Baai. De kaarten waarover men beschikte bleken weinig 
nauwkeurig. Ten zuidwesten van de Hughes Baai bevond zich een breed kanaal, dat 
men de "Gerlache Straat" noemde. Deze grensde aan een onafgebroken kust van het 
Danco Land. Aan de andere zijde van de Gerlache Straat lag een eilandengroep en 
niet het continent waarvoor Biscoe ze aangezien had. Men gaf ze de naam Palmer 
archipel, naar Nathaniel Palmer, die als eerste land gezien had in deze omgeving. In 
de periode januari-februari 1898 was de zee volledig ijsvrij en werden de nieuwe 
gebieden tussen 63°52' en 65° ZB in kaart gebracht. Expeditieleden gingen op een 
twintigtal plaatsen aan land. 

De westkust van het Graham Land dat de naam Danco Land kreeg werd over 
meer dan 200 km in kaart gebracht. De grote eilanden van de Palmer Archipel kregen 
de namen Luik, Brabant, Antwerpen en Wiencke Eiland. 

Tussen 75° en 103° WL en 70° en 71°35' ZB ontdekte men dat het continentaal 
plat op een diepte van 500 m lag en bruusk daalde naar het noorden tot een diepte 
van 1500 m. Naar het zuiden steeg het continentaal plat om aan te sluiten op het 
Graham Land en het Alexander Eiland. Uit de dieptepeilingen meende men te mogen 
atleiden dat de zee waarin men zich bevond grensde aan een uitgestrekt continent. 
Een ander bewijs voor het bestaan van de nabijheid van het continent leidde men af 
uit de samenstelling van de sedimenten op het continentale platform. Volgens Renard 
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waren die van terrigene oorsprong. In het grijze slib trof men zand, grind en veel 
afgeronde keien aan. De hoeveelheid stenen waarvan men aannam dat ze door 
ijsbergen vervoerd waren nam af naar het noorden. Op de vastelandsglooiing waren 
er maar weinig aanwezig en op grotere diepten zo goed als afwezig, 

De Belgica overwinterde in een gebied waar de expeditie van Scott, die zich 
voorbereidde om naar de zuidpool te trekken, van plan was aan land te gaan. Op 
grond van het verslag van de Belgische expeditie wijzigde Scott zijn plannen 
volledig. 

Tijdens dezelfde periode bepaalde Lecointe de coordinaten van kenmerkende 
punten van de kusten. Deze dienden als referentiepunten voor de kartering. De 
bepalingen op het land waren veel preciezer dan die aan boord. Bij de landingen 
trachtte men zo hoog mogelijk te klimmen om een beter zicht op de verschillende te 
bepalen punten te hebben. Men werkte met een theodoliet en met een barometer voor 
de hoogtemetingen. Mist verhinderde vaak de metingen zodat men grote gedeelten 
van de kust door waamemingen aan boord in kaart moest brengen. Bij de opnamen 
berustte de grootste moeilijkheid bij de beweeglijkheid van het schip, dat men 
wegens de grote diepte niet kon verankeren. Vanaf het vertrek uit de Gerlache Straat 
tot men in het pakijs gevangen raakte werden voortdurend plaatsbepalingen verricht. 
Deze dienden voor de navigatie en voor de bepaling van de plaatsen waar men 
dieptepeilingen deed. 

In het pakijs had men volop de gelegenheid om de coordinaten te bepalen op 
basis van metingen op de sterren. Deze plaatsbepalingen lieten toe de drift van het 
schip op te meten en dienden als gegeven voor het oceanografisch, het biologisch en 
het geomagnetisch onderzoek. Om het transport van de benodigde chronometers naar 
de waamemingspunten op het ijs te vermijden bedacht men een systeem om de 
tijdmeting aan boord te laten gebeuren. Bij zijn metingen maakte Lecointe gebruik 
van een theodoliet, een sextant en een sterrenkijker. 

Bij de landingen in de gebieden van de Gerlache Straat mat Danco de declinatie, 
de inclinatie en de intensiteit van het geomagnetisch veld. Tijdens het verblijf in het 
pakijs werden door Danco drie metingen per dag gedaan. Na zijn dood zette Lecointe 
de metingen verder a rato van een meting per dag. 

Tijdens de landingen verzamelde men een 700 gesteentemonsters. Slechts op een 
plaats trof men sedimentaire gesteenten aan; op alle andere plaatsen vond men 
stollingsgesteenten, wat wees op een vulkanische oorsprong van de eilanden. De 
petrografische beschrijving gebeurde aanvankelijk door toedoen van Alphonse 
Renard van de Rijksuniversiteit te Gent. Na zijn overlijden in 1903 werd studie ervan 
verder gezet door aan de Universiteit van Praag. Men onderscheidde plutonische en 
vulkanische gesteenten: graniet, kwartsdioriet en peridotiet enerzijds, diabaas, 
andesiet en basalt anderzijds; verder waren er ook ganggesteenten van uiteenlopende 
samenstelling. Op grond van de gegevens was het niet mogelijk een geologische 
kaart van het gebied te tekenen. In Danco Land bevindt zich een granietmassief; in 
noordwestelijke richting treft men kwartsdioriet aan en vervolgens gabbro. De 
diabaas is jonger aangezien men dat gesteente aantreft als aders, die de kwartsdioriet 
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en de gabbro doorkruisen. De bevindingen werden bevestigd door Gourdon van de 
Franse expeditie, die zich in 1904 in Antarctisch gebied bevond. 

Arctowski stelde vast dat de gesteenten langs weerszijden van de Straat van 
Drake tot dezelfde petrografische provincie behoorden. Hij veronderstelde dat de 
ontdekte Antarctische gebieden verbonden waren met het Antarctisch continent en 
dat het Alexander Land, het Graham Land, het Danco Land en het Louis-Philippe 
Land een enkele kust vormden van een groot Antarctisch schiereiland. Arctowski 
was de mening toegedaan dat de eilandengroepen en de bergen van Alexander Land 
tot het Louis-Philippe Land tot een enkele bergketen behoorden, waaraan hij de naam 
Antarctandes gaf Volgens hem waren de gesteenten van Tertiaire ouderdom, hetgeen 
later door isotopendatering werd bevestigd als de overgang van Krijt naar Tertiair. 
Hieruit besloot Arctowski dat Graham Land en de eilanden de overblijfselen waren 
van een ingezakte bergketen die Antarctica met Zuid-Amerika verbond. 

De Belgica vond hiervan echter geen bewijs, wanneer de 7 peilingen in januari 
1898 dwars door de Straat van Drake een diep bekken met vlakke bodem op een 
diepte van 3000 a 4000 m aangaven. Arctowski had hier echter een verklaring voor. 
Hij had immers reeds voor zijn vertrek crop gewezen dat de Andes vanaf 50° ZB 
naar het oosten afbogen en door een grote boog met het Graham Land verbonden 
waren. Daarom moest men volgens hem het ganse gebied ten zuiden van Zuid-
Amerika in zijn geheel onderzoeken. Veel later hebben waamemingen de theorie van 
Arctowski bevestigd. Het bekken dat door de Belgica werd ontdekt strekt zich meer 
dan 1000 km ten oosten van Zuid-Amerika uit, met diepten die meer dan 5000 m 
bereiken. In het oosten ervan bevindt zich de Scotia Boog, die loopt van de Falkland 
Eilanden over Zuid-Georgie, de Sandwich Eilanden, de Zuidelijke Orcaden naar de 
Zuidelijke Shetland Eilanden. 

De Belgica voer zuidelijker dan het Alexander Land zonder land aan te treffen 
en vond dus geen bewijs voor de voortzetting van de Andes in de richting van de 
Zuidpool. Daardoor had men geen bewijs voor de tetraedertheorie van Lowthian 
Green. Alleen kon men vaststellen dat de punt van de tetraeder nu weer veel kleiner 
geworden was. 

Van Zuid-Amerika werden 160 gesteentemonsters meegebracht. Een veertigtal 
bevatten fossiele planten, die reeds alle bekend waren. 

Arctowski beschreef in detail de verschillende vormen die ijsbergen in het 
Antarctisch gebied aannemen. Hij gaf een verklaring voor de vorming van grotten 
en de lage temperaturen van het zeewater ten gevolge van het afsmelten van de 
ijsbergen. Hij vermeldde ook de stratificatie in de tafe I ijsbergen gekenmerkt door een 
afwisseling van horizontale blauwe en witte banden, evenwijdig aan de firnvlakte aan 
het oppervlak. Dezelfde stratificatie was te zien op de ijsklif langs de kusten. Anders 
dan in de Alpen ligt hier de sneeuwgrens op enkele tientallen meters boven de 
zeespiegel met als gevolg dat de ijsmassa geen tongen vertoont maar rechtstreeks in 
de zee terechtkomt. De Antarctische gletsjers vertonen zeer verschillende aspecten 
onder invloed van het relief Hij vroeg zich af of de valleigletsjers vroegere door 
rivieren of door glaciale erosie gevormde valleien opvulden, 

Arctowski vermeldt dat bij goed weder men kon vaststellen dat ver naar het 
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zuiden geen bergen meer te zien waren, maar alleen een volledig uniforme horizon 
van een uitgestrekt sneeuwveld, het fameuze inlandsis, waardoorheen geen enkele 
berg uitsteekt. Indien er land in het zuiden aanwezig was lag het bedolven onder een 
dikke ijslaag. De grote ijsmuur of-klif die Ross in het Victoria Land had gezien was 
volgens hem niets anders dan het front van een gletsjer. De grote tafelvormige 
ijsbergen konden alleen afkomstig zijn van vasteland en leverden dus een bewijs van 
het bestaan van een zuidelijk continent. Hij beschreef ook de ijsspleten die ze 
aantroffen bij hun landingen. 

Systematische metingen van de temperatuur en dichtheid in functie van de diepte 
gaven een inzicht in de beweging van de watermassa's. Tussen Staten Eiland en de 
Zuidelijke Shetland Eilanden trof men een warme oppervlakkige laag van 3°C aan. 
Tussen 100 en 150 m diepte daalde de temperatuur tot -1,5°C. Onder deze koude 
laag steeg de temperatuur weer tot +2°C tussen 300 en 500 m om daaronder 
geleidelijk te dalen tot +0,5°C op de bodem die zich op 3800 m bevindt. Verder naar 
het zuiden nam de koude waterlaag in dikte toe. Metingen onder het pakijs tijdens 
de overwintering gaven een temperatuur van -2° aan het oppervlak waama de 
temperatuur van het water geleidelijk toenam tot +1,5°C op de bodem op 600 m 
diepte. Uit het geheel van zijn observaties besloot Arctowski dat de 
seizoenwisselingen enkel de oppervlakkige waterlaag tot een diepte van 150 m 
beinvloeden. Rekening houdend met de saliniteit en met de temperatuurverdeling 
meende Arctowski dat het diepe water zuidwaarts beweegt en het oppervlakkige 
noordwaarts. Dat beeld van de zeewaterstroming werd door latere expedities 
bevestigd, waarmee men mag stellen dat de Belgische Expeditie het eerste echte 
oceanografisch onderzoek in Antarctica deed. 

Tijdens de overwintering onderzocht Arctowski het pakijs. Hierbij maakte hij 
gebruik van een monografie van Weyprecht, die het pakijs in de omgeving van het 
Frans-Jozefeiland had bestudeerd. Arctowski mat bij constante temperatuur de groei 
van de ijslaag. Hij stelde vast dat naarmate het ijs in dikte toenam de groei 
vertraagde, waaruit hij tot het besluit kwam dat het pakijs in open zee maar tot een 
bepaalde dikte kan aangroeien. Hiermee bevestigde hij alleen maar wat Weyprecht 
en Nansen reeds hadden beweerd maar ontkrachtte hij de theorie van Heim die 
beweerde dat de tafelvormige ijsbergen in het Antarctisch gebied uit pakijs gevormd 
waren. Hij nam ook waar dat het pakijs sterk verschilde naargelang van het seizoen. 
In Antarctisch gebied is het pakijs steeds bedekt door een sneeuwlaag, die door zijn 
gewicht lichtjes in het water zinkt, daardoor smelt het, wat aanleiding geeft tot de 
vorming van zoetwaterijs. In de zomer verandert de sneeuw in fim, in de winter blijft 
het een poedersneeuw. 

Volgens metingen van Arctowski kunnen de hummocks die door druk in het 
pakijs ontstaan tot 9 m dikte bereiken. Hij vergeleek de vorming van de hummocks 
met die van de gebergten. 

Gedurende het verblijf in het pakijs werden om het uur de klok rond 
meteorologische waamemingen gedaan en wel van begin maart 1898 tot einde 
februari 1899. Het waren dan ook de eerste systematische observatiereeksen in 
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Antarctisch gebied. Alhoewel beperkt tot het gebied waar de Belgica in het pakijs 
gevangen zat, geven de waamemingen voor de eerste maal een beeld van het 
Antarctisch klimaat. Op basis van de dagelijkse metingen werden de maandelijkse 
gemiddelde temperaturen berekend. De maand juli gaf een gemiddelde temperatuur 
van -23,5° met een minimum van -37,1°; de koudste temperatuur van het jaar werd 
gemeten in September: -43,1°. De warmste maand was febmari met -1,0° als 
gemiddelde en -9,6° als minimum. De gemiddelde jaartemperatuur bedroeg -9,4°, 
met een absoluut maximum van +2,5° op 7 december 1898 en een minimum van -43, 
1° op 8 September 1898. 

De barometerstand werd eveneens om het uur gemeten. De laagste druk die werd 
gemeten tijdens de ovenvintering bedroeg 711, 74 mm, de hoogste 772, 14 mm. De 
gemiddelde maandelijkse variatie bedroeg 34,30 mm waaruit men kan afleiden dat 
men het stormgebied zich voorbij de poolcirkel uitstrekt. De barometerstand bereikt 
zijn maximale waarden bij de zonnewenden en zijn laagste standen bij de nacht-
eveningen. De maximumsnelheid bedroeg 25,4 m/s op 15 September 1899 en 
2l,7m/sop 19 november 1899. Uitde windrozen kan men afleiden datde noorden-
en zuidenwinden elkaar in evenwicht houden. De wind uit het oosten dom ineert t.o. v. 
de westenwind. 

Verder werden ook de neerslag en de luchtvochtigheid gemeten. Volgens de 
bevindingen van Arctowski waren de kalme dagen zeer zeldzaam, was er zeer veel 
bewolking, viel er veel sneeuw en heerste er een grote luchtvochtigheid. Arctowski 
verzamelde eveneens veel informatie over verschillende optische verschijnselen die 
zich in Antarctica voordoen: luchtspiegelingen, poollicht en andere licht-
verschijnselen. Aldus ontstond een eerste volledige beschrijving van het zuiderlicht. 
Dobrowolski beschreef de rijm- en ijskristallen en de vvolken. 
De expeditie heeft ook reeds de fysiologische effecten van het Antarctisch klimaat 
vastgesteld: het gebrek aan zonnelicht, de mist en de wind hebben meer dan de koude 
een invloed op het menselijk organisme. Verder is aandacht besteed aan de neerslag 
en de nevel. 

Naast de botanische collectie uit Patagonie en de Magellaanse gebieden bracht 
Racovitza ook planten mee van het gebied van de Gerlache Straat. In het binnenland 
van de Antarctische gebieden trof men geen vegetatie aan, maar op de kusten vond 
Racovitza mossen en leverkruiden. Uit het pakijs en de Antarctische zee werden 
enkel diatomeeen meegebracht. Van de 27 soorten mossen die men van het Graham 
Land meebracht waren er 19 onbekende. Van de 55 soorten korstmossen uit de 
Gerlache Straat waren er 33 nieuwe. Van de 250 soorten diatomeeen waren er 33 
nieuwe. De expeditie bracht uit Antarctica slechts een bloeiende plant mee, een 
graminae, die reeds bekend was. De collecties uit de Magellaanse gebieden leverden 
eveneens talrijke nieuwe soorten op. 

Naast een collectie uit Patagonie en de Magellaanse gebieden bracht de expeditie 
een zo goed als onbekende fauna, op de vogels en de zoogdieren na, mee. De 
belangrijkste vangst was de diptera "Belgica antarctica", behorend tot de familie van 
de chironomidae (dansmuggen). Deze werd gevonden in de nabijheid van plassen 
gesmolten sneeuw. Verder werden mijten, sneeuwvlooien, draadwormen, copepoda 
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en gastropoda aangetroffen. Talrijke vogelsoorten werden waargenomen, waaronder 
stormvogels, aalscholvers, meeuwen en twee soorten pinguTns: de gentoo pinguin 
(Pygoscelis papua) en de chinstrap pinguin (Pygoscelis antarctica). Racovitza 
beschreef uitvoerig het gedrag van deze vogels. In het pakijs werden de Adelie- en 
de keizerpingui'n waargenomen. 

In het pakijs werden vier robbensoorten opgemerkt: de krabbeneter (Lobodon 
carcinophaga), de Weddel-zeehond (Leptonychotes Weddelli), de zeeluipaard 
(Ogmorhynus leptonyx) en de Ross-zeehond (Ommatophoca). In de Gerlache Straat 
werden enkel de eerste twee gezien. Van de eerste twee werden foetussen voor 
onderzoek meegebracht en ter plaatse verrichtte Racovitza anatomische studies. 

Tijdens het verblijf in de Gerlache Straat werden dagelijks bultmggen en blauwe 
vinvissen waargenomen. De harpoenkanonnen waren te klein en de butskoppen die 
men wel had kunnen harpoeneren bevonden zich op te grote afstand van het schip 
zodat geen walvissen werden gevangen. Racovitza beschreef het gedrag van de 
walvissen in detail. De gezochte echte walvis werd niet gevonden. In de Gerlache 
Straat werden twee soorten vinvissen (balaenopteridae) aangetroffen, een enkele keer 
de soort Lagenorhynchus cruciger. In het pakijs werden uitsluitend kleine soorten 
aangetroffen. Racovitza vermeldt dat op een bepaalde dag een bultrug recht op het 
schip afkwam. Met het fotoapparaat in aanslag wachtte hij op de loopbrug om het 
dier te fotograferen. Het dier dook effectief op juist onder de loopbrug maar op dat 
ogenblik blies het zo'n stank in Racovitza's gezicht dat hij vergat de peer in te 
drukken. Die stank was volgens hem te wijten aan de vele afgestorven diertjes in de 
draden van de baard van de walvis. 

Ontgoochelend was dat de expeditie geen enkele nieuwe soort van vogels, robben 
of walvissen ontdekte. Wel leverden de talrijke vangsten tijdens het verblijf in het 
pakijs voor het eerst het bewijs van de aanwezigheid van talrijke zeedieren (sponzen, 
kwallen, poliepen, koralen, zeekomkommers, zeesterren, zee-egels, armpotigen, 
weekdieren) binnen de poolcirkel. Het onderzoek van het materiaal meegebracht 
door de Belgica leverde het bewijs dat de theorie van de bipolariteit ongegrond was. 
Met een studie over de indianenstammen in Vuurland leverde Cook een originele 
bijdrage totde antropologie. Hij beschreef hun gewoonten en cultuur, hun uiterlijke 
kenmerken en hun taal. 

De Belgica heeft ongetwijfeld aan het einde van de vorige eeuw een uiterst 
waardevolle bijdrage geleverd tot de universele kennis van de aarde en tot de 
verschillende takken van de wetenschappen. Aan boord van de Belgica bevonden 
zich toekomstige ontdekkingsreizigers, zoals Cook en Amundsen, die daar de 
ervaring opdeden, die hun zou toelaten met succes hun latere tochten te organiseren. 

Universiteit Gent 
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B-9000 GENT 
Belgie 



182 W. DE BREUCK 

REFERENTIES 

- Arctowski, Henryk, "Observations sur Tintdret que presente I'exploration gtologique des terres 
australes." Bulletin de la Societe Geologique de France 23 (1895): 589-591. 

- Dater, Henry M., Exploration and Scientific Investigation. Antarctic Map Folio Series. 
American Geographical Society, 1975. 
Cambier, Rene, "Considerations sur les resultats scientitiques du voyage de la 'Belgica" (1897-
1899)." Bulletinde la Societe Royale Beige de Geographic, 1941: 133-187. 
Cook, Frederick, Vers le Pole Sud. Flammarion, Paris, 1900 ?, 320 p. 

- Expedition Antarctique Beige. Conferences faites par G. Lecointe, H. Arctowski el E. Racovitza. 
Bruxelles, Societe royale beige de Geographic, 1900, 233 p. 

- Gerlache, Adrien de, Quinze mois dans I'Antarctique. Paris, Hachette, 1902, 283 p. 
Murray, George. The Antarctic Manual. London, Royal Geographic Society, 1901, 586 p. 
U.S. Navy Department, Hydrographic Office. Sailing Directions for Antarctica. H O N° 138. 
Washington, U.S. Government Printing OtTice, 1943. 312 p. 
Verlinden, Jozef, Poolnacht. Tielt. Lannoo, 1993, 276 p. 


