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DRIE GELIJKTIJDJGE VERJAARDAGEN IN DE GEOFYSICA 

De Koninklijke Academie voor W etenschappen, Letteren en Schone Kunsten 
van Belgie heeft het op prijs gesteld, in 1982-1983, drie verjaardagen van inter
nationale geofysische activiteiten, waarin Belgie een voorname rol heeft gespeeld 
te vieren: het Pooljaar. 1882-1983, het:Pooljaar 1932-1933; en het Internationaal 
Geofysisch Jaar 1957-1958. 

· Orn aan de Belgische bijdrage tot deze activiteiten te herinneren, heeft het 
Belgisch Nationaal Comite voor Geodesie en Geofysica een reeks manifestaties 
georganiseerd, waarvan de eerste twee plaatshadden in het Paleis der Academien : 

- een acadernische zitting, op 25 september 1982, 
- een wetenschappelijke tentoonstelling, dezelfde dag ingehuldigd, en die toe-

gankelijk was voor het 'publiek tot 3 oktober. 

Z. M. Koning Boudewijn verleende zijn Hoge Bescherming aan deze mani
festaties, en heeft de tentoonstelling in detail bezocht op 28 september. 

De tentoonstelling bestond uit een verzameling van instrumenten, documen
ten en souvenirs betreffende de bedrijvigheid van Belgie op het vlak van de geo
fysica. Deze indrukwekkende en uitzonderlijke verzameling was samengesteld 
dank zij de medewerking van de Koninklijke Sterrenwacht van Belgie, het 
Koninklijk Meteorologisch Instituut van Belgie, het lnstituut voor Ruimte-Aero
nomie van Belgie, het Nationaal Geografischlnstituut, de Universite libre de Bru
xelles, de Belgische Zuidpoolexpedities, en het Speciaal Comite van het lnternatio~ 
naal Geofysisch Jaar (C.S.A.G.U. 

De teksten van de spreekbeurten die op de academische zitting van 25 sep~ 
tember werden uitgesproken zal men hieronder ,vinden. De-sprekers waren de 
HH. 

P. Melchior, secretaris-generaal van de Internationale Geodetische en Geofysische 
Unie; 

1: Van Blade!, secretaris-generaal van de Internationale Radio-wetenschappelijke 
Unie; 

M. Nicolet, secretaris-generaal van het lnternationaal Geofysisch Jaar; 
E. Hoge, ere-werkleider van het Koninklijk Meteorologisch lnstituut van Belgie; 
Baron G. de Gerlache de Gomery, voorzitter van het BelgischAntarctisch Comite. 
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Voorzitter van het Belgisch Nationaal 
Comite voor Geodesie en Geofy~ica 



34 P.-L BAETSLEeta/. 

DE INTERNATIONALE UNIE VOOR GEODESIE EN GEOFYSICA 

EN HET INTERNATIONALE GEOFYSISCH JAAR 

De Internationale Unie voor Geodesie en Geofysica werd bier in het Paleis 
der Academien in 1919 opgericht. Eveneens in dit Paleis werd 40 jaar later de 
basis gelegd voor een der grootste wetenschappelijke ondernemingen aller tijden. 

Samen met de Internationale Astronomische Unie en de Internationale Unie 
voor Radiowetenschappen, lanceerde de U nie voor Geodesie en Geof ysica het 
buitengewoon project van het Internationaal Geofysisch Jaar. Aan de basis van 
deze onderneming lag een dynamisch comite van persoonlijkheden zonder 
gelijke: de Engelsman Chapman, de Fransman Coulomb, de Amerikaan Berkner, 
de Rus Beloussov en als algemeen secretaris, dus als hoeksteen, de Belg Nicolet. 

Hun oproep beantwoordend, hebben duizenden geodeten en geofysici, ver
spreid over de ganse wereld, zich over bun instrumenten en bun berekeningen ge
bogen. Geplaatst in het teken van parameters veranderlijk in tijd en ruimte, heeft 
het I.G.J. een onmetelijke vooruitgang aan de weerkunde, de oceanographie en in 
het onderzoek van het geomagnetisme en de aeronomie zien tot stand komen. De 
geodesie belandde in een nieuw tijdperk. 

Tijdens dat jaar werd de eerste kunstsatelliet gelanceerd en het is overbodig te 
zeggen hoe dit zowel de aardwetenschappen als ons dagelijks leven bei:nvloed 
heeft. 

De I.U.G.G. is er trots op de promotor te zijn geweest van deze onderneming 
en is uitermate verheugd het Belgisch Nationaal Comite voor Geodesie en 
Geofysica heden te kunnen gelukwensen voor de buitengewone deelneming die 
de Belgen op het hoogste peil' bun land verstrekt hebben. 

Ik heb Marcel Nicolet genoemd, ik zou zoveel andere personen moeten ver
melden waarvan er velen, gelukkig, nog in ons midden zijn. Het zij mij toegestaan 
me te beperken tot twee onder hen, die ons voor kort verlaten hebben en die een 
bijzonder belangrijke rol gespeeld hebben : de gewezen directeurs van het KMI : 
Edmond Lahaye en Jacques Van Mieghem. 

Dit brengt me er toe hulde te brengen aan de buitengewone rol die onze grate 
wetenschappelijke instituten vervuld hebben en blijven vervullen : 

de Koninklijke Sterrenwacht van Belgie, 
het Koninklijk Meteorologisch Instituut, 
het Belgisch lnstituut vcior Ruimte-Aeronomie, 
het Nationaal Geografisch lnstituut. 

Zij verzekeren de continui:teit van de wetenschappelijke metingen, welke 
voor de aard- en milieuwetenschappen vitaal is. 

Het Internationaal Geofysisch Jaar kon geen beperkte onderneming zijn en 
heeft een ganse reeks steeds diepgaander en vooruitstrevender programma's van 
studie van het milieu voortgebracht : 
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- , , de studie van de bovenmantel, 
bet ,,Global Atmospheric Research Program", 

- bet hydrologisch decennium, 
- bet geodynamisch programma, 

en ditjaar start een studieprogramma van de litosfeer gericht op het probleem van 
nieuwe vindplaatsen van delfstoff en en energiebronnen en op de mogelijkheid van 
bet voorspellen van aardbevingen. 

Het redden van de wereldeconomie, zowel van de ontwikkelde gordel als van 
de meest ontheemde landen, is verbonden met bet ontdekken van nieuwe hulp
bronnen. Maar de vooruitgang van de economie wordt ook vaak afgeremd door 
natuurrampen waaronder orkanen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen de be
kendste zijn en ook het meest gevreesd worden door de bevolking. Alleen door 
een grondige studie van de aardwetenschappen zal de mensheid deze moeilijk
heden kunnen overwinnen. 

De IUGG beschouwt bet als haar plicht de aandacht van de overheid en 
de media op deze feiten te vestigen. Het Internationaal Geofysisch Jaar vond 
25 jaar geleden plaats. Velen van de aanwezigen waren toen jonge vorsers. Aan 
aanmoedigingen en middelen hadden ze geen tekort, en de bereikte resultaten 
waren in verhouding met de geleverde inspanning. 

Aan een nieuwe generatie jonge onderzoekers zullen zij hun bewonderens
waardig werktuig moeten doorgeven. Ik denk in bet bijzonder aan Ukkel en 
Dourbes. Maar onder welke voorwaarden ? 

De IUGG, een niet-gouvernementeel academisch organisme, bezit enkel de 
· morele kracht van het vdje onderzoek waarvan ze de doeltreff endheid bewees. Ze 
groepeert heden 76 landen. 

Op al deze landen en vandaag in bet bijzonder aan het adres van Belgie, doet 
zij een dringend beroep opdat de wetenschappelijke studie van onze planeet 
Aarde, vitaal voor de toekomst van de mensheid, zonder verpozen zou worden 
voortgezet. 

* ** 

DE GEOFYSICA EN DE URSI 

P. MELCHIOR. 

Het is passend dat de URSI, de lnternationale Radiowetenschappelijke Unie, 
zich bij de viering van vandaag zou aansluiten. De radioingenieur is steeds een 
belangrijke partner geweest bij bet onderzoek van de geofysicus, Elektro
magnetische golven zijn inderdaad een ideaal middel om de ruimte, en meer in 't 
bijzonder de omgeving van de aarde, efficient af te tasten. Omgekeerd hebben de 
geofysische toepassingen het elektromagnetisch onderzoek sterk gekatalyseerd. De 
voorbeelden zijn legio : 
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- ionosferische radiopeiling leidt, in de jaren dertig, en onder impuls van Breit, 
Tuve en Watson-Watt, tot de ontwikkeling van de radar; 

- golfvoortplanting in regenzones en gei:oniseerde media stimuleert de oplossing 
van gesofisticeerde verstrooiingsproblemen, en de ontwikkeling van gevorderde 
stochastische methodes. 

De URSI treedt hier op als bran van deskundigheid, als verbindingsagent 
tussen de radio-ingenieur en zijn collega's uit andere disciplines. De drie geo
fysische jaren die vandaag door het Geofysisch Comite gememoreerd warden zijn 
derhalve met veel aandacht do~r de Radiogemeenschap gevolgd. De URSI is trou
wens de eerste U nie geweest, die de ICSU (de ,,International Council of Scientific 
Unions") aangespoord heeft om aan het geofysisch jaar 1957-8 dee! te nemen. 

De nauwe contacten die onze Unie met de geofysica onderhoudt, hebben tot 
een kleine identiteitscrisis geleid, die in 197 5 beslecht werd door een i:iauw
keuriger definitie van de taak van de URSI. Het accent ligt nu uitsluitend op de 
voortplanting van geleide en niet-geleide golven, en de daarbij horende steunappa
ratuur. Onze positie t.o.v. de Astronomische Unie, b.v., is nu zeer duidelijk: de 
URSI houdt zich onledig met radioastronomische antennes, dataprocessing, ruis
arme ontvangers, enz., maar niet met de !outer astronomische exploitatie van de 
door deze apparaten inge·wonnen informatie. Analoge raakvlakken met de 
geofysica werden eveneens beter afgebakend. Een recente ontwikkeling is de 
explosieve groei van ,1remote sensing", de tele-aftasting van de ruimte en de aarde, 
een niet-zo-jonge discipline die, dank zij waarneming via satellieten en de 
exponentiele ontwikkeling van passieve radiometrische technieken, een tweede 
jeugd tegemoet gaat. Het toepassingsgebied is indrukwekkend : prospectie van 
natuurlijke rijkdommen, landbouw, oceanografie, vulcanologie ... De meest ge
vorderde spitstechnologieen spelen hier een rol ( .. side looking radar", ,,inverse 
scattering", verwerking van enorme hoeveelheden informatie). De samenwerking, 
ja zelfs de gedeeltelijke symbiose tussen de URSI en de Geofysische Unie, zijn hier 
meer dan ooit actueel. Orn hieraan te voldoen is een werkgroep gesticht, bestaande 
uit vertegenwoordigers van beide Unies, die voor de nodige osmose en coordiriatie 
zorgt. Het is duidelijk dat, nog meer dan in het verleden, radio-ingenieurs en 
geofysici op elkaar afgestemd zijn. 

* ** 

J. VAN BLAD EL. 

DE WARE BETEKENIS VAN HET INTERNATIONAAL GEOFYSISCH JAAR 

Door zo goed mogelijk de talrijke aspecten van de vorsing in te schakelen, 
vormt de geofysica, in een samenhangend geheel, een synthese van uitgestrekte 
gebieden van de kennis van het verleden, het heden en de toekomst. Door haar 
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activiteiten over de ganse planeet, tot in de verst verwijderde continenten (zoals 
heden nog Antarctica) uit te breiden, doet zij een beroep op alle geestelijke hulp
middelen. Zij hermodelleert het verleden dat aldus steeds herdacht, doordacht en 
besproken wordt ; zij karakteriseert het heden dat ons er toe drijft onze ver
beelding te doen werken, metingen uit te voeren en analyses te verrichten op grate 
afstanden waarbij elke dag nieuwe raadsels opgelost warden. Door de mysteries 
van de natuur op te helderen treedt zij langs de Poort der Wijsheid de toekomst 
binnen. Inderdaad, de geofysische navorsingen maken deel uit van een 
fundamenteel weloverwogen onderzoek dat in voeling blijft met de maatschappij 
dank zij het samengaan van studie en ontwikkeling, en dat zich aldus vereenzelvigt 
met de valorisatie van de kennis ten voordele van de menselijke samenleving. 

Het ,,Eerste Internationaal Pooljaar 1882-1883" is in de geschiedenis van de 
wetenschap het eerste concrete voorbeeld van een internationale multidisciplinaire 
samenwerking. Zijn promotor W eyprecht heeft gedurende vele jaren dit idee 
moeten verdedigen en verspreiden en het was slechts een jaar na zijn dood dat 
enkele geofysici uit die tijd erin slaagden deze eerste grate vredesonderneming, 
waaraan de Balkanoorlog geen goed had gedaan te realiseren. . 

Na dit hero1sch Eerste Internationaal Pooljaar werden de waarnemings
instrumenten verbeterd en werden continentale en intercontinentale verbindingen 
een dagelijks gebeuren. Wanneer dan ook in 1927, de meteoroloog J. Georgi 
voorstelde om in 1932 de 50ste verjaardag van het Eerste Pooljaar te vieren, werd 
een speciale Commissie opgericht onder het voorzitterschap van D. la Cour, 
directeur van de meteorologische dienst van Denemarken, die aldus de promoter 
van het Pooljaar 1932-1933 werd. Vele onzekerheden zouden echter opduiken, 
want de economische wereld stortte zich in een van haar ergste crisissen, deze van 
de jaren dertig. Het project van een tweede Pooljaar werd verscheidene malen in 
vraag gesteld, doch de volharding en de overredingskracht van D. la Cour haalden 
het. 

Het ,,Tweede lnternationaal Pooljaar" verliep dus met een door materiele 
moeilijkheden aangetaste geestdrift. Jammer genoeg maakte ook de tweede we
reldoorlog vanaf 1939, een einde aan de normale internationale wetenschappelijke 
contacten. Na de oorlog, in maart 1947, werden door de vergadering van de direc
teuren van de .,Internationale Meteorologische Organisatie" te Landen alle 
Commissies afgeschaft, maar in juli 1946 richtte het .,lnternationaal Meteorolo
gisch Comite" te Parijs een liquidatiecommissie voor het Pooljaar op, met het doe! 
de verwerking van de gegevens die v66r de oorlog begonnen was, voort te zetten 
en voor december 1950 te beeindigen. 

De voorzitter van deze liquidatiecommissie was John Fleming, voorzitter van 
19 34 tot 1948, van de .,Association Internationale de Magnetisme et d'Electricite 
Terrestres" en directeur van het ,,Department of Terrestrial Magnetism" van het 
,,Carnegie Institution" te Washington D.C. Dank zij de faam van John Fleming 
werden de geofysici aangespoord zich over nieuwe internationale activiteiten te 
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beraden om een nieuwe impuls aan de ontwikkeling van hun wetenschap te 
geven. Talrijke nieuwe technieken, waaronder reeds de eerste wetenschappelijke 
raketten, zetten hen ertoe aan de derde dimensie in al haar aspecten te bestuderen. 
Bovendien zette de liquidatie van_ het tweede Pooljaar, vastgesteld voor einde 
1950, hen ertoe aan nieuwe plannen uit te werken. 

Het is in zulke sfeer dat i~ in januari 1950 te Washington op het ,,Department 
of Terrestrial Magnetism" en op het ,,National Bureau of Standards" aankwam, 
vooraleer voor zes maanden naar Californie te vertrekken. Op dat ogenblik fom 
juist te zijn op 5 april 1950) opperde Lloyd Berkner het idee de Pooljaren om de 25 
jaar te laten plaatsgrijpen. Een geheel van wetenschappelijke aspecten, eigen aan 
de vorsing in de hoge atmosfeer, werd, met dit idee op de achtergrond, tijdens een 
bijeenkomst van een twintigtal wetenschapsmensen, die zich later bij het gebeuren 
zouden terugvinden, druk besproken. Dit gebeurde in de maand mei 1950 te 
lnyokern, China Lake, in de Californische woestijn. Berkners idee werd her
nomen binnen een groep van meer dan 200 deelnemers aan de ,,Vergadering 
betreffende de Fysica van de Ionosfeer", door A. Waynick tijdens de laatste week 
van juli 1950 in het ,,Ionosphere Research Laboratory" van de ,,Pennsylvania 
State University", samengebracht. Telkens kwam ter sprake, vooral tussen enkele 
deelnemers, om dit idee tijdens de ,,Commission mixte de l'Ionosphere",· die op 4 
tot 6 september 19 50 in dit Paleis der Academien zou doorgaan, officieel te 
verspreiden. Brussel werd aldus het convergentiepunt van wat 25 jaar geleden het 
Internationaal Geofysisch Jaar 1957-1958 werd. Onder het voorzitterschap van Sir 
Edward Appleton maakte de vergadering dit voorstel over aan de Unies waartoe 
zij behoorde. 

Dit voorstel werd reeds het volgende jaar eenparig goedgekeurd, in het 
bijzonder tijdens de algemene vergadering van de Internationale Unie voor Geo
desie en Geofysica (IUGG) die in 1951 op uitnodiging van het Belgisch Nationaal 

'Comite voor Geodesie en Geofysica te Brussel bijeenkwam. Tijdens de maand mei 
1952 richtte de ,,lnternationale Raad van de Wetenschappelijke Unies (ICSU)" het 
,,Speciaal Comite voor het lnternationaal Geofysisch Jaar" op dat kortweg CSAGI 
(Comite Special de l'Annee Geophysique Internationale) genoemd werd. De leden 
aangeduid door de W etenschappelijke U nies waren : Berkner en Beynon (URSI), 
Coulomb en Laursen (IUGG), Norlund en Nicolet (IAU) en Wordie (IGU). 
Daarna werd Van Mieghem als vertegenwoordiger van de ,,Meteorologische 
Wereldorganisatie" gecoopteerd. 

De eerste officiele vergadering van CSAGI, waaraan drie van de eerste leden 
deelnamen (Berkner, Coulomb en Nicolet) had op 3 oktober 1952 te Brussel 
plaats. Door bemiddeling van E. Herbays, de voorlopige secretaris, die ICSU ver
tegenwoordigde, werd een beroep gedaan op de samenwerking van alle ICSU
leden (Nationale Academien), van verscheidene wetenschappelijke Unies en van 
de Meteorologische Wereldorganisatie (WMO). Gelijktijdig werd aan UNESCO 
een financiele steun gevraagd. 
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Reeds in 1953 kon CSAGI van 30 juni tot 3 juli op uitnodiging van onze 
Academien in dit paleis vergaderen. Op dat ogenblik hadden reeds 30 nationale 
academien positief gereageerd op het plan een lnternationaal Geofysisch Jaar OGJ) 
te houden. CSAGI hield nog verschillende algemene vergaderingen opeenvolgend 
in 1954, 1955 en 1956 te Rome, te Brussel en te Barcelona, juist voor het Inter
nationaal Geofysisch Jaar, en besloot met een plenaire vergadering te Moskau in 
juli 1958. 

Van de aanvang af moest CSAGI, samengesteld.uit vertegenwoordigers van 
de wetenschappelijke Unies en met de medewerking van de WMO, de representa
tiviteit van de verschillende geofysische disciplines in feiten omzetten. Daarom 
breidde CSAGI zich in aantal en in disciplines uit, en omvatte weldra een groep 
van een dertigtal personen. Het dagelijks bestuur gevestigd in het secretariaat
generaal in de Stralingsdienst van het Koninklijk Meteorologisch lnstituut van 
Belgie was als volgt samengesteld : 

s. CHAPMAN t 
L. BERKNER t 
M. NICOLET 
J. CoULOMB 
V. BELOUSSOV 

Voorzitter (UK) 
Ondervoorzitter (USA) 
Secretaris-generaal (Belgie) 
Lid (Frankrijk) 
Lid (USSR). 

De ,,Verslaggevers" daarentegen hielden zich meer speciaal met een van de 
wetenschappelijke disciplines bezig. De lijst van hun namen en de disciplines die 
zij onder hun bevoegdheid hadden, geeft een algemeen beeld van het geheel van 
de programma's : 

I. W erelddagen A. H. ScHAPLEY (USA) 
II. Meteorologie J. VAN MIEGHEM t (Belgie) 
III. Geomagnetisme V. LAURSEN (Denemarken) 
IV. Poollicht en nachtelijk glor;en S. CHAPMAN t (met F. ROACH en C. ELVEY t) 
V. Ionosfeer w. J. G. BEYNON (U.K.) 
VI. Zonneactiviteit Y. OHMAN (Zweden) 
VII. Kosmische stralen J. A. SIMPSON (USA) 
VIII. Lengten en breedten A. DANJON t (Frankrijk) 
IX. Glaciologie J. M. WORDIE t (U.K.) 
X. Oceanografie G. LAcLAVERE (Frankrijk) 
XI. Raketten en satellieten L. V. BERKNER t (USA) 
XII. Sei:smologie V. V. BELOUSSOV (URSS) 
XIII. Gravimetrie P. LEJA Y t (Frankrijk) 
XIV. Nucleaire straling M. NICOLET (Belgie) 

Uiteindelijk aanvaardden ,,Wetenschappelijke adjunct-secretarissen", die van 
CSAGI deel uitmaakten, de aanvullende taak internationale bijeenkomsten in te 
richten, speciaal gewijd aan de verschillende streken van het IGJ. 

Het programma van iedere discipline werd uitgewerkt door IGJ-comites 
opgericht door de verschillende U nies of W etenschappelijke Associaties die deel 
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uitmaakten van ICSU. Na dit voorbereidend werk werd het geheel, na onderzoek 
door het Bestuur en na analyse door CSAGI, gecoordineerd, niet alleen tijdens de 
algemene vergaderingen van CSAGI waaraan alle leden deelnamen, maar even
eens, zoals boven vermeld, tijdens de verschillende regionale bijeenkomsten. 
Bovendien werden nog om verschillende redenen, in het kader van sommige disci
plines andere bijeenkomsten gehouden. Zo vie) de speciale vergadering van 
CSAGI, die te Washington plaats had van 30 september tot 5 oktober 1957, en 
gewijd was aan de problemen van de raketten en de satellieten, samen met het 
lanceren van Sputnik I, de eerste kunstmatige satelliet, op 4 oktober I 957 . 

Het is niet mogelijk hier al het werk samen te vatten dat in iedere discipline 
werd verwezenlijkt. Iedere verslaggever liet voor iedere discipline, ,,Instructie
Handleidingen" door experten opstellen. Een tiental hiervan werden aan alle aan 
het IGJ deelnemende Comites overhandigd en nog voor het begin van de waar
nemingen gepubliceerd in de ,,Annals of the International Geophysical Year". 
Bovendien had iedere internationale Unie, die bij de organisatie van het IGJ 
betrokken was, de voornaamste elementen van haar eigen programma aan haar 
leden uitgedeeld. 

W egens het gebrek aan mensen en materiaal, alsook omwille van de be
grensde geldmiddelen, werd de aandacht vooral op drie grate zones toegespitst, nl. 
Arctica, Antarctica en de equatoriale gordel, die zowel op geografisch als op geos 
magnetisch vlak aan de eisen van al de disciplines beantwoordden, door beroep te 
doen op verschillende logistieke middelen. Bij deze drie basiszones werden nog 
drie andere zones gevoegd, begrensd door de meridianen, corresponderend met 
het Amerikaanse continent, het Euro-Afrikaanse continent en het Verre-Oosten 
(of 140°E). Dank zij deze geografische verdeling langsheen welbepaalde breedte
cirkels en meridianen werden dubbele werkzaamheden vermeden en werden 
stations aan de reeds voorgestelde stations toegevoegd, wat toeliet representatieve 
gegevens te bekomen voor pet merendeel van de geofysische verschijnselen. 

Het is onmogelijk tijdens deze korte uiteenzetting in bijzonderheden ie treden 
over al het voorbereidende werk dat voor iedere discipline van het IGJ werd 
verwezenlijkt. De eerste tien boekdelen van de Annalen van het Internationaal 
Geofysisch Jaar, ongeveer vijfduizend bladzijden, zijn hieraan gewijd. 

Maar misschien moet er we! aan herinnerd warden dat het Bestuur van 
CSAGI reeds vanaf 1953 de mogelijkheid voorzien had, ter gelegenheid van het 
Geofysisch Jaar 1957-1958, kunstmatige satellieten te lanceren. Het kenteken van 
het IGJ symboliseert trouwens deze gedachte door de voorstelling van een satelliet 
en haar baan boven de meridianen en breedtecirkels van de Aarde meteen scherpe 
scheiding tussen dag en nacht en met Antarctica op de voorgrond. 

Het is trouwens hier in de marmeren zaal van het Paleis der Academien, 
waar thans de tentoonstelling ter herinnering van de 25ste verjaring van het 
Internationaal Geofysisch Jaar doorgaat, dat op 29 juli 1955 om 18 h 45, voor het 
eerst melding gemaakt werd van het toekomstig lanceren van een kunstmatige 
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satelliet. Als secretaris-generaal had ik die morgen een per drager overhandigde 
brief van de voorzitter van het Nationaal Comite van de Verenigde Staten ont
vangen. De openbare lezing hiervan werd zo geregeld dat dit samen zou vallen 
met de officiele bekendmaking te Washington en in de hoofdsteden van de onge
veer 40 aan het IGJ deelnemende landen. 

Begin 1956 verzocht ik het Comite voor het IGJ van de Sovjetunie dee! te 
nemen aan het raketten- en satellietenprogramma. Dit verzoek viel al dadelijk in 
goede aarde, maar de officiele onthulling gebeurde pas in september 1956, tijdens 
de algemene vergadering van CSAGI te Barcelona. 

Het gebruik van kunstmatige satellieten voor wetenschappelijke doeleinden 
tijdens het Ihternationaal Geofysisch Jaar zou tot een rationele verkenning van de 
omgeving van de Aarde leiden als gevolg van een buitengewone ontwikkeling die 
vandaag tot haar voile ontplooiing gekomen is. De explosieve ontwikkeling 25 
jaar geleden van de aeronomie en het hiervan niet te scheiden geomagnetisme, had 
een volledige wijziging tot gevolg van de elementaire kenmerken die tot dan in de 
studie van de Zon-Aarde relaties golden. Het ,,magnetisme van de Aarde" ont
dubbelde zich al vrij spoedig in twee disciplines die overeenstemden met verschil
lende experimentele en theoretische studies en onderzoekingen. Een eerste rich
ting concretiseerde zich in het ,,inwendige magnetisme", dat bij de ,,inwendige 
fysica van de aardbol" behoort, terwijl de tweede, ,,het uitwendige magnetisme", 
de buitengewoon complexe realiteit van haar variatieveld duidelijk maakte. Dit 
laatste is inderdaad verwant met hetgeen zich afspeelt in de geometrie van de 
krachtlijnen van het magneetveld zowel op 10 aardstralen als op 1000 km hoogte. 
Daarom zijn het gedrag van de ionosfeer, en de modulatie van de extra-galactische 
kosmische straling, zeer nauw verbonden met de aard van de variaties van het 
magneetveld, die zich hoof dzakelijk aan de uiterste grenzen van de atmosfeer 
voordoen. Hun gelijktijdige studie tijdens het Internationaal Geofysisch Jaar, 
leidde aldus tot een logische schikking van de disciplines, wat uitmondde in een 
coherente morfologische kennis van de ,,uitwendige geofysica". 

Het op punt stellen van zulk een complex geheel als het lnternationaal 
Geofysisch Jaar was slechts mogelijk dank zij de soepelheid van de aangenomen 
structuren voor zijn organisatie en dank zij de medewerking van de meest 
eminente vertegenwoordigers van de internationale wetenschappelijke Unies. De 
100 000 dollar van de UNESCO en de vrijwillige bijdragen voor een bedrag van 
200 000 dollar van verscheidene deelnemende Comites van het IGJ lieten 
anderzijds het te Ukkel gevestigd secretariaat van CSAGI toe, gedurende meer dan 
zes jaar (van 1953 tot 1959) een permanent bureau in stand te houden. Dit 
secretariaat, zonder hetwelk ik nooit in mijn taak als secretarisgeneraal had 
kunnen slagen, bestond eerst uit : Philip Mange en Delphine Jehoulet, thans 
wonende in de V.S., waarbij zich vervolgens: Paulette Doyen, Mike Baker, 
Francine en Maurice Hautfenne en Jean Palange voegden. Sir Archibald Day, 
coordinator, en Sir Harold Spencer Jones, uitgever, zijn overleden. 
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Wat de resultaten betreft is het mij niet mogelijk hierover uit te weiden want 
hun opsomming neemt reeds 3 8 boekdelen van de ,.Annals of the International 
Geophysical Year" in beslag. Deze publikatie was mogelijk dank zij de oprichting 
van het Comite voor Geofysische San:ienwerking onmiddellijk na de ontbinding 
van CSAGI in 1959 en dank zij het programma voorzien voor het ,.International 
Quiet Sun Year" (IQSY). 

Tot besluit wens ik nog te vermelden waartoe deze zo belangrijke vrijwillige 
vereniging van 67 landen om zulk een complex project tot een goed einde te 
brengen, geleid heeft. Eerst en vooral is er het tastbaar resultaat dat het Inter
nationaal Geofysisch Jaar erin geslaagd is duizenden mannen en vrouwen, van 
alle delen van de wereld, ertoe te bewegen spontaan en vrijwillig mede te werken 
aan een gemeenschappelijk wetenschappelijk gebeuren. Daarbij genoot deze 
onderneming de steun van regeringen, zonder daarom van een regerings
organisme af te hangen ; bovendien kon zij op de logistieke steun van de strijd
krachten rekenen, zonder evenwel het minste militair karakter te vertonen, en uit
eindelijk was zij gesteund op de internationale samenwerking van wetenschaps
mensen uit 67 landen, zonder daarom in de strakke structuur van een internatio
nale instelling te zijn ondergebracht. 

Alhoewel het lnternationaal Geofysisch Jaar, met zijn talloze successen tot 
een goed einde werd gebracht, mag echter niet verondersteld warden dat de 
politieke conjunctuur steeds even gunstig was. Maar ik zal niet spreken over de 
voorvallen van verborgen internationale politieke conflicten die dikwijls · de taak 
van hen, die nauw verbonden waren met de leiding van deze onderneming, 
bemoeilijkt hebben. Misschien komt dat later nog wel eens aan het licht ! Vandaag 
zal ik enkel maar zeggen dat deze geofysici met de voeten op de grand, dikwijls het 
hoof d hebben moeten schudden maar het echter nooit hebben gebogen. Zij 
hebben het aangedurf d hoog en ver te mikkep ten einde, met een open geest, hun 
doe! te bereiken, wat hen de kracht heeft gegeven alle natuurlijke en kunstmatige 
grenzen te overschrijden. 

Ten slotte heeft het Internationaal Geofysisch Jaar 1957-1958 zulke 
belangrijke nawerking gekend, dat het nooit meer moet overgedaan warden, het 
heeft inderdaad aan het geofysische onderzoek een niet meer te stuiten continui"teit 
gegeven. Vandaag zet"dit onderzoek haar ontwikkeling verder op wereldschaal, in 
een geest van internationale samenwerking, waarvan de huidige generatie de oor
sprong niet kent, maar die elke echte geofysicus, zonder aarzeling aanvaardt in een 
geest van wetenschappelijke mededinging in dienst van de menselijke samen
leving. 

* ** 

M. NICOLET. 
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DE MEDEWERKING VAN BELGIE AAN HET TWEEDE POOLJAAR (1932-1933) 

Het was tijdens het Tweede Pooljaar 0932-1933) dat ik, in verband met een 
doctoraat aan de Universiteit te Luik, aardmagnetisme begon te studeren. Het 
onderwerp was: ,,Een nieuwe bijdrage tot de magnetische kaart van Belgie", de 
promotor was professor Marcel Dehalu, lid van de ,,Academie royale de 
Belgique". 

Nadien, in 1935-1936, vervolgde ik mijn onderzoekingen betreffende het 
magnetische veld in het Magnetisch Observatorium te Rude Skov, een onderdeel 
van het Danske Meteorologiske Institutt, K0benhavn. Zo werd mij de gelegenheid 
geboden, onder de leiding van Dan la Cour en zijn medewerkers J. Egedal, V. 
Laursen en J. Olsen bedrijvig te zijn. Deze geleerden hadden in het Tweede 
Pooljaar een voorname rol gespeeld. D. B. la Cour was sedert 1923 directeur van 
het Danske Meteorologiske lnstitutt. Op het congres vari de Internationale Meteo
rologische Organisatie, gehouden te Kopenhagen in 192 9, werd hij voorzitter van 
het Tweede Pooljaar benoemd. 

Zoals voor het Eerste Pooljaar 1882-1883 was het doel voor 1932-1933 de 
waarneming van geofysische verschijnselen, bijzonder in de poolstreken, die met 
de intensiteit en de frequentie van de zonneactiviteit verbonden zijn. 

Niettegenstaande geringe financiele middelen, kon de lnternationale Com
missie, onder voorzitterschap van D. B. la Cour, speciale instrumenten laten 
bouwen, die verdeeld werden over een zeker aantal magnetische waarnemings
stations : 26 landen hebben wetenschappelijke expedities gestuurd naar de noord
poolstreken om er waarnemingen te verrichten betreff ende het aardmagnetisme, 
de terrestrische en de atmosferische elektriciteit en het poollicht. Nieuwe geo
f ysische stations werden eveneens opgericht, tijdelijk of bestendig, in streken waar 
er nog geen bestonden, alsook in de equatoriale gebieden. 

In 1931 kwam voorzitter D. B. la Cour naar Brussel om de medewerking van 
Belgie voor het Pooljaar 1932-1933 te vragen. Als gevolg hiervan liet Professor 
Marcel Dehalu (Universiteit te Luik) een tijdelijk magnetisch observatorium te 
Elisabethstad (nu Lubumbashi) oprichten (zuiderbreedte meer dan 11 °). Tegelij- . 
kertijd stelde hij ook voor een bestendig station in Belgie op te richten. Met de 
steun van de NFWO en van professor Eugene Lagrange, voorzitter van de 
Belgische Commissie voor het Pooljaar 1932-1933, werd dit voorstel door de 
regering goedgekeurd. De Universiteit te Luik kreeg een krediet voor de 
oprichting van een magnetisch paviljoen te Manhay (N. van de provincie Luxem
burg), op grote afstand van spoor- en verkeerswegen, dus buiten de invloed van 
storingen die magnetische metingen onmogelijk maken, wat spijtig genoeg het 
geval is in het Meteorologisch Instituut te Ukkel. 

De oprichting van deze twee Belgische stations, en de daarbij horende 
metingen, werden verzorgd, voor Manhay, door mijn betreurde collega en vriend 
J. L. Koenigsfeld, en voor Elisabethstad, door Dr. A. Molle. Het magnetische veld 



44 P.-L. BAETSLEet al. 

van de aarde werd in deze stations op continue wijze fotografisch geregistreerd, 
m.b.v. variometers .,la Cour" van Kopenhagen. Er bestonden twee stellen vario
meters, die de declinatie D, de horizontale componente H en de verticale compo
nente Z registreerden. De twee stellen hadden verschillende gevoeligheid. Zo was 
het mogelijk de amplitude en de kenmerken van de langzame en snelle variaties 
van het aardmagnetisme te bestuderen, welke afuankelijk zijn van de geografische 
en de geomagnetische positie van het waarnemingsstation. 

Vanaf het begin van het Pooljaar 1932-1933 (1 augustus 1932) tot 31 
augustus 1933 werden in de twee Belgische stations D, H en Z regelmatig 
geregistreerd. Deze periode van 13 maanden stemde overeen met een minimum 
van de zonneactiviteit. 

De exploitatie en de publikatie werd een werk van van lange duur: controle 
van de geregistreerde waarden, hun wekelijkse vergelijking met de absolute 
metingen, bepaling van de parameters van de toestellen, enz. Voor Manhay en 
Elisabethstad moeten de bijzondere verdiensten van J . L. Koenigsfeld onderstreept 
worden. 

Nadien werd het station Manhay uitgebreid : een groter paviljoen werd 
gebouwd, het ,,Observatoire magnetique Marcel Dehalu", in herinnering aan zijn 
stichter. Tegenwoordig worden er de variaties van het magnetische veld verder 
geregistreerd, gelijktijdig met het ,,Centre de Physique du Globe" te Dourbes (Z. 
van de provincie Namur). Dit Centrum werd, na de oorlog 1940-1945, door 
Edmond Lahaye, directeur van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van Belgie 
(van 1951 tot 1962) opgericht. E. Lahaye was lid van de Academie royale de 
Belgique (Classe des _Sciences) en voorzitter van het Belgisch Nationaal Comite 
voor het Internationaal Geofysisch Jaar 1957-1958. 

Het station Elisabethstad bleef verder bedrijvig, met enkele onderbrekingen, 
eerst onder de auspicien van het Ministerie van Landbouw, later onder de 
Meteorologische Dienst van Belgisch Kongo. Tussen de opvolgers moeten de 
namen vermeld worden van Louis Hermans, opsteller van een merkwaardige 
magnetische kaart van Oost-Zafre, Georges Heinrichs en Paul Herrinck. 

Orn dit overzicht van de bedrijvigheid van ons land op het gebied van aard
magnetisme tijdens het Pooljaar 1932-1933 te vervolledigen, zou ik de merk
waardige inbreng van Jules Jaumotte willen aanhalen. Hij was directeur van het 
Koninklijk Meteorologisch lnstituut van Belgie van 1919 tot 1940, jaar waarin hij 
de dood vond in bevolen dienst ten gevolge van de oorlogsverrichtingen. Hij had 
o.m. een ,,miniatuur-meteorograaf' uitgedacht, welke op grote schaal in 1932-
1933 werd gebruikt bij de studie van de troposfeer en van de stratosfeer tot 30 km. 

* ** 

E. HoGE. 
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BELGISCHE DEELNEMING AAN HET ANTARCTISCH ONDERZOEK 

Zoals de heer Marcel Nicolet, secretaris-generaal van het Speciaal Comite van 
het Internationaal Geofysisch Jaar, vaak heeft onderstreept, zijn de poolgebieden 
van bijzonder belang voor de studie van de verschijnselen van de hogere atmo
sfeer. 

Het Antarctisch continent vormde een enorm gebied van vijftien miljoen 
vierkante kilometer dat niet bestreken werd door het wereldnet van permanente 
waarnemingen ; het Speciaal Comite drong er daarom op aan dat er een heel 
speciale inspanning zou warden geleverd om ter gelegenheid van het Internatio
naal Geofysisch Jaar 1957-1958 die leemte te vullen. 

Er werd een Subcomite voor Antarctisch vorsingswerk opgericht, en door 
dat comite werd een breed opgevat programma uitgewerkt voor simultaan en 
gecoordineerd onderzoek dat speciale aandacht zou besteden aan de meteorologie, 
de fysica van de hogere atmosfeer, de oceanografie en de glaciologie. 

Al spoedig werd door tien landen besloten expedities op de been te brengen 
die tot taak kregen in het zuidpoolgebied tijdelijke waarnemingsbasissen te gaan 
vestigen. Die landen waren: de Verenigde Staten, de U.S.S.R., Frankrijk, Groot
Britannie, Australie, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Argentinie, Chili en Japan. Oat 
was niet zomaar toeval, want het waren precies die landen die reeds een 
Antarctische traditie hadden, daar ze alle reeds een of meer expedities naar de 
zuidpool hadden gestuurd. Ze hadden de wil het begonnen werk verder te zetten, 
maar nu in een nieuwe geest van internationale wetenschappelijke samenwerking, 
en voor sommige landen met de bijgedachte hun politieke voorrechten te ver
stevigen. 

Konden wij Belgen onverschillig blijven tegenover al die voorbereidselen ? 
Konden we vergeten dat de zuidpoolexpeditie van de BELGICA de eerste was 
geweest om te overwinteren in Antarctis, en dat ze een mooi voorbeeld was 
geweest van een !outer wetenschappelijke expeditie waarvan de resultatenoogst zo 
rijk was dat hij nu nag de bewondering af dwingt ? · 

Aan Edmond Hoge, toe adjunct-meteoroloog bij het Koninklijk Meteorolo
gisch Instituut, komt de verdienste toe in juni 1955 bij de Koninklijke Academie 
van Belgie als eerste het idee te hebben bepleit dat Belgie zou deelnemen aan de 
waarnemingen in het zuidpoolgebied tijdens het Geofysisch Jaar. Maar dat 
initiatief, evenals dat van kapitein van het vliegwezen Bastin, is spaak gelopen daar 
het Belgisch Comite van het Internationaal Geofysisch Jaar er niet met zijn steun 
achter stand. 

Tot dusver was ik alleen maar aandachtig blijven toekijken, maar toen ging ik 
tot de actie over om te trachten de regering ertoe te overhalen een betoelaging _toe 
te kennen voor de geplande expeditie waarvan ik een ontwerp indiende. Ver
moedelijk heeft het aandenken aan mijn vader me sympathieen gewekt en mij ge
holpen het pleit te winnen. Een voor een werden de vooraanstaande wetenschaps-
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mensen die een dergelijke expeditie interessant konden achten, me gunstig 
gestemd. In juni 1956 herzag het Belgisch Comite van het IGJ zijn aanvankelijk 
negatief standpunt, en stem de het mij een motie van aanmoediging die · indruk 
maakte op de heer Collard, de toemalige minister van Openbaar Onderwijs. Uit
eindelijk was het op voorspraak van 's koningswege dat de Ministerraad op 
5 oktober 1956 zijn akkoord verleende. 

W egens de tijd die verloren was gegaan bij de eindeloze formaliteiten, het 
lange getreuzel en de laattijdige beslissing van de regering, stonden we ver ten 
achter op de andere landen. Ondertussen liep hetjaar 1956 immers al ten einde, en 
elders was men toen al druk in de weer om de met de installatie belaste expedities 
vertrekkensklaar te maken. 

Toch waren we nog het elfde land dat tegen het Internati<?naal Geofysisch 
Jaar een basis zou gaan vestigen in Antarctis. Maar welke plaats zou de Belgische 
zuidpoolexpeditie 19 5 7 -19 5 8 uitkiezeti om te gaan overwinteren ? lk begaf me 
naar Parijs om er die kapitale kwestie te gaan bespreken met voorzitter Laclavere. 
V oor ons lag er een grote kaart van het zuidpoolcontinent, bezaaid met vlaggetjes 
ter aanduiding van de door de andere naties reeds gekozen vestigingen. Langs de 
kust bleven er nog twee lange stroken van elk ongeveer 1.600 kilometer over, de 
ene ten zuiden van Australie tussen een Franse en een Russische basis, de andere 
ten zuiden van Zuid-Afrika tussen een Japanse en een Noorse basis. lk vroeg en 
kreeg enkele weken bedenktijd alvorens te beslissen. Die weken gebruikte ik om 
zoveel mogelijk inlichtingen in te winnen over die twee gebieden van de 
Antarctische kust. Beide streken leken al even onherbergzaam. Op die plaatsen had 
nog nooit iemand voet aan wal gezet, en de weinige schepen die ooit geprobeerd 
hadden de kust te benaderen, kregen af te rekenen met een schier onoverwinne
lijke pakijsbarriere. Na een bezoek aan het Norsk Polar Institutt van Oslo, en na 
inzage van het relaas van walvisvaarders en bestudering van enkele luchtfoto 's die 
in 193 l door een van hen werden genomen, liet ik mijn keuze vallen op de streek 
rond de 23ste graad oosterlengte. De Japanners en de Noren zouden dus onze 
dichtste buren worden, beiderzijds op zo'n 800 kilometer van ons verwijderd. Het 
risico dat we de kust niet zouden kunnen bereiken om te ontschepen was helemaal 
niet denkbeeldig. Oat overkwam trouwens de Japanners die zich gevestigd zouden 
moeten hebben ten oosten van de Belgische basis, maar die daar wegens het 
vijandige pakijs niet in slaagden. Aan die kant waren onze naaste buren in 1958 
dan ook de Australiers, op zo'n 1.600 kilometer van ons verwijderd. Het weten
schappelijk belang van onze expeditie werd er des te groter om, daar we een 
leemte vulden in een uitgestrekt gebied waar anders helemaal geen waarnemings
basis in gevestigd geweest zou zijn. 

Over enkele weken, meer bepaald op 12 november 1982, zal het precies 
vijfentwintig jaar geleden zijn dat de beide kleine Noorse poolschepen die we 
gecharterd hadden - de Polarhav en de Polarsirkel - de haven van Antwerpen 
uitvaarden. Na de beslissing van de regering was er dertien maanden Jang koorts-

i 
! 
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achtig gewerkt geweest om alles in gereedheid te brengen. Niets werd aan het 
toeval overgelaten. Alles werd nauwkeurig uitgekiend en gepland, zowel op 
wetenschappelijk als op technisch vlak. 

Op initiatief van zijn voorzitter, de heer Lahaye, vormde het Belgische 
Comite voor het Geofysisch Jaar onder zijn leden een werkgroep om ons weten
schappelijk programma vast te leggen. De werkgroep werd voorgezeten door 
professor Van Mieghem, en bestond verder uit de heren Bourgeois, Tulippe, 
Nicolet, Koenigsfeld, Melchior, Malet, Bastin en mezelf. 

Het af te werken programma bestond uit drie categorieen van waarnemin
gen. 

Eerste categorie: meteorologie, aerc;>logie, atmosferische straling en elektri
citeit, atoomkernstralingen en glaciologie ; 

Tweede categorie : aardmagnetisme, poollicht, ionosfeer en tellurische 
stromingen ; 

Derde categorie : geodesie, topografie en luchtfotografie. Deze laatste cate
gorie was niet voorzien op het programma van het IGJ; maar wij vonden het on
denkbaar een onbekende streek te gaan verkennen zonder dat soort waarnemin
gen te doen. Een Comite voor Geodesie, waarvan professor Baetsle deel uit
maakte, hielp ons om voor dat soort waarnemingen het programma op te stellen. 

Onder de namen die ik zoeven citeerde, bevindt U, Mijnheer de Voorzitter, 
en bevinden enkele andere vooraanstaande wetenschappers zich bier in de zaal. 
Hartelijk dank voor de waardevolle medewerking die U ons hebt verleend, zonder 
diegenen te vergeten die ondertussen helaas zijn afgestorven. 

Nadat de schepen zich een weg hadden gebaand doorheen het pakijs, en 
nadat op 26 december 1957 een baai werd gevonden waar ontscheept kon 
worden, werd begin januari 1958 de Koning-Boudewijnbasis gebouwd op 70°26' 
zuiderbreedte en 24 ° 19 · oosterlengte, 14 kilo meter binnenlandwaarts van de steile 
kustlijn verwijderd, in ,,Dronning Maud Land". 

Van half januari 1958 af zijn al onze inspanningen erop gericht om zo 
spoedig mogelijk te kunnen starten met bet wetenschappelijk programma. Op 
16 januari wordt begonnen met de radioactiviteitsopmetingen en spoedig daarna 
met de oppervlaktewaarnemingen van de meteoploeg. Enkele dagen later wordt er 
al poollicht waargenomen: de Koning-Boudewijnbasis bevond zich langs de 
gordel waar de zuiderlichtverschijnselen een maximale intensiteit vertonen. Ver
volgens wordt de radiotheodoliet gei'nstalleerd, en op 16 februari 1958 wordt de 
eerste volkomen geslaagde radiosondage verricht. Naargelang ook alle andere 
disciplines beginnen te functioneren, worden de activiteiten steeds maar inten
siever, met activiteitspieken ter gelegenheid van de talrijke werelddagen van bet 
IGJ. 

Vergeleken bij de basissen van de andere landen was de Koning-Boudewijn
basis van middelmatige omvang : ze was kleiner dan de Amerikaanse of Russische 
basissen, maar even belangrijk als de Franse of de Britse, en vollediger dan de 
meeste andere basissen. 
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Op het programma van het IGJ stond de dagelijkse publikatie van kaarten die 
zowel voor het noordelijk als voor het zuidelijk halfrond de atmosferische 
omstandigheden aan de grand en op verschillende hoogten in de troposfeer weer
geven. 

Onze oppervlaktewaarnemigen die we om de drie uur verrichtten en onze 
twee radiosondages per dag (vier per dag op de werelddagen) werden omgezet in 
radiocodes en uitgezonden naar de Australische basis van Mawson die voor ons 
als moederstation f ungeerde, en die de waarnemingen van verscheidene basissen 
op zijn beurt rechtstreeks doorstuurde naar het Amerikaans station van Little 
America, waar zich het Antarctisch Meteorologisch Centrum bevond. Aan de 
hand van de inlichtingen die daar vanuit alle basissen toestroomden, kon dat 
centrum iedere dag een synoptische weerkaart opstellen voor het gehele continent 
en voor de omspoelende zeeen. En het is bekend dat het weer in het gehele 
zuidelijk halfrond geconditioneerd wordt door de onmetelijke ijskap die geheel 
Antarctis overdekt. 

Van 16 februari tot 31 december 19 5 8 werden door het team van Xavier de 
Maere zeshonderd zesenveertig radiosondages verricht, waarvan de beste een 
hoogte bereiken van zesentwintig millibar, wat overeenstemt met vierentwintig 
kilo meter. Specialisten van het US. Weather Bureau waren van oordeel dat (ik 
citeer): ,,het Belgisch station het regelmatigste was om zijn meteorologische 
berichten door te sturen. Nooit was er enige onderbreking; het was het station 
waarop men kon rekenen". Van zijn kant legde het Weather Bureau van Pretoria 
de nadruk op de kwaliteit van de door het Belgisch station doorgestuurde 
gegevens, en op het belang ervan voor de weersvoorspelling in Zuid-Afrika. Die 
beoordelingen werden meegedeeld aan professor Van Mieghem en de derde bij
eenkomst van het Special Committee for Antarctic Research te Canberra in 1959. 

Velen menen dat poolexploratie een gevarieerde en opwindende bezigheid is. 
Doch voor de meeste expeditieleden die er de winter doorbrachten, namelijk voor 
diegenen die wegens hun functies op de basis moesten blijven, was de dagtaak 
strak geregeld en leidde ze tot eentonigheid wegens de zich steeds maar herha~ende 
bezigheden. Dag na dag, nacht na nacht moesten dezelfde waarnemingen worden 
verricht in precies dezelfde omstandigheden, en de enige variatie die er te beleven 
viel, was te danken aan een variatie in de intensiteit van de waargenomen ver
schijnselen, als daar waren een lang aanhoudende blizzard, en hevige magnetische 
storm, of bijzonder helder en kleurrijk zuiderlicht. 

Van het laboratorium voor kernfysica van de ULB kreeg Edgard Picciotto 
regelmatig inlichtingen over de data en de plaatsen van kernontploffingen in de 
wereld, en aanduidingen over splijtstofconcentraties die in de gematigde gordel 
werden waargenomen. Naar vergelijking waren de concentraties, waargenomen 
op de Koning-Boudewijnbasis, zeer gering. 

Elke dag werden de magnetogrammen en de ionogrammen ontwikkeld in 
het fotolaboratorium van de basis. Op het einde van elke maand stuurden wij aan 
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de Antarctische werkgroep van het Belgisch Comite van het IGJ per radio een 
samenvatting van onze wetenschappelijke waarnemingen. In voile winter daalde 
de temperatuur in augustus 1958 tot vijftig graden onder nul. 

De basis bevond zich op de ice shelf en geraakte dus spoedig ingesneeuwd. 
De oppervlaktesneeuw van de poolvlakte wordt door de overheersende zuid
oostenwind standvastig naar de kust toe gejaagd. Na enkele maanden staken alleen 
nag de masten van de anemometer, van de apparatuur om de radioactiviteit te 
meten. en de antennes van de radio en van de ionosfeersonderingsinstallatie boven 
de sneeuw uit. De toegang tot de basis gebeurde langs, een valdeur, zoals bij een 
onderzeeer. De observatiekoepels moesten zeer dikwijls van de er zich ophopende 
sneeuw warden vrijgemaakt. Door latere expedities zullen ze steeds maar hoger en 
hoger warden geplaatst, wegens het feit dat de laag verharde sneeuw waaronder 
de gebouwen bedolven lagen. ieder jaar met nagenoeg anderhalve meter toenam. 

Het was oorspronkelijk voorzien dat de zuidpoolbasissen op 31 december 
1958, na afloop dus van het lnternationaal Geofysisch Jaar, gesloten zouden 
warden, maar de oogst van waarnemingen leek zo interessant dat er geoordeeld 
werd dat bet nag te vroeg was om er dan al mee te stoppen. Door het in 1958 
opgericht ,,Special Committee for Antarctic Research" werd voorgesteld dat met 
de waarnemingen zou warden doorgegaan tot een niet nader bepaalde datum. Het 
nieuw programma van het SCAR stemde praktisch overeen met dat van het 
Geofysisch Jaar, met dat verschil evenwel dat het verruimd werd tot de biologie, 
de geologie en de cartografie. 

De Belgische zuidpoolexpeditie van 19 57-19 5 8 werd op 21 februari afgelost 
door de ploeg van kapitein Bastin, die op zijn beurt voor de overwintering van 
1960 werd afgelost door de expeditie van majoor-vlieger Derom. Die beide 
expedities hebben het programma van de eerste op schitterende wijze voortgezet. 

In februari 196 l moest de Koning-Boudewijnbasis spijtig genoeg warden 
ontruimd, daar de regering, onder de druk van de gebeurtenissen in Kongo, de 
kraan voor alle verdere kredieten had toegedraaid. 

Einde 1962 kwam ik opnieuw op de proppen met de Antarctische expedities. 
In regeringsmilieu werd mij gezegd dat Belgie wenste samen te werken met andere 
Europese landen voor el_!< belangrijk wetenschappelijk project van internationaal 
belang. Zo lag het voor de hand dat ik me tot onze noorderburen richtte ; ik werd 
gunstig onthaald in de Hollandse wetenschappelijke en diplomatieke kringen. 

Al had Nederland, anders dan Belgie, geen Antarctische traditie en onder
vinding, toch kon het toch bogen op een · pooltraditie van enkele eeuwen terug. 
Was het niet de Hollander BARENTZ die in 1596 de eerste overwintering in het 
noordpoolgebied realiseerde, namelijk op Nova-Zembla, en die Spitsbergen ont
dekt heeft, dat hij aldus noemde wegens zijn talloze spitse bergen ? . 

Een bestuurscomite voor de Belgisch-Nederlandse expedities werd in 1963 
onder mijn voorzitterschap opgericht, alsmede een W etenschappelijke Commissie 
onder voorzitterschap van de heer Paul Bourgeois. 
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De Nederlandse en Belgische regeringen besloten de expeditie te financieren 
en te organiseren, respectievelijk a rato van I/ 3 voor Nederland en 2/ 3 voor Bel
gie. De eerste Belgisch-Nederlandse Antarctische expeditie vertrok uit Antwerpen 
op 8 december 1963 aan board van het Deens poolschip ,,Magga Dan". 

Een groat gedeelte van het wetenschappelijk en technisch materieel, dat tot 
februari 1961 in de Koning-Boudewijsbasis had gediend, kon opnieuw warden 
gebruikt. 

Maar in welke staat zouden wij deze basis begin 1964 terugvinden ? 
Wij hebben het niet aangedurf d de Belgisch-Nederlandse expeditie 1964 

onder te brengen in gebouwen die gedeeltelijk ingestort waren onder het gewicht 
van de sneeuwmassa. Daarom werd besloten een nieuwe basis te bouwen in de 
onmiddellijke nabijheid van de oude. De voorbereiding van de expeditie was dus 
vrij gecompliceerd, vermits aan een volkomen nieuwe installatie moest warden • 
gedacht. 

Als chef van deze expeditie koos ik ingenieur Luc Cabes, een oud compagnon 
van 1958. Hijzelf gaf er de voorkeur aan zich met ta! van veteranen te omringen. 

De Belgisch-Nederlandse zuidpoolexpedities 1965 en 1966 stonden respectie
velijk onder het bevel van ingenieur Winoc Bogaerts en van de geoloog Tony van 
Autenboer, deze laatste een veteraan van twee vorige overwinteringen. 

De Hollandse kandidaten, die aan de !eiders van deze drie Belgisch-Neder
landse expedities werden voorgesteld, hadden allen grate professionele en morele 
kwaliteiten, en de uitverkorenen hebben bewezen dat ze tegen hun moeilijke taak 
waren opgewassen. Ik maak hier oak graag gewag van de perfecte voorselectie die 
in Nederland verricht werd door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut uit De Bilt en door de Koninklijke Marine. 

Gedurende de zomercampagnes werd meer en meer gebruik gemaakt van 
vliegtuigen en helikopters. In deze zomerperiodes van 4 tot 6 weken moest men in 
een minimum van tijd het maximum aan buitenopdrachten verrichten. Deze 
zomerperiodes konden niet verlengd warden, want het schip zou dan het gevaar 
!open geblokeerd te geraken in ijsschotsen die snel weer dichtvriezen. 

De zomercampagnes stelden specialisten, die zich niet een gans jaar Jang 
konden vrijmaken, in de mogelijkheid het zuidpoolgebied te bezoeken. Aan deze 
campagnes werd vooral deelgenomen door oceanografen, geologen, glaciologen, 
aardmeetkundigen en luchtfotografen. 

Begin 1967 werd de Koning-Boudewijnbasis opnieuw ontruimd. Dit keer 
was het de Nederlandse regering die haar financiele steun stopzette, en de Bel
gische regering verklaarde dat ze niet in staat was er alleen mee door te gaan. 
Sedertdien ligt de Belgische zuidpoolbasis verlaten. 

Dank zij enkele resterende subsidies organiseerde het Belgisch Antarctisch 
Comite samen met Zuid-Afrika in 1968, 1969 en 1970 nag drie zomercampagnes 
vanuit de basis van dat land ; die basis was ook in Dronning Maud Land gelegen, 
in de buurt van de vroegere Noorse basis. Tijdens die drie zuidpoolzomers werd 

I 
J 
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door Tony van Autenboer en zijn teamgenoten een veelomvattend programma 
van glaciologische radioechosondages vanuit de lucht afgewerkt. 

Ten noorden en ten zuiden, ten oosten en ten westen van de Koning-Boude
wijnbasis hebben de activiteiten op het terrein van 1958 tot 1961 en van 1964 tot 
1967 geleid tot het in kaart brengen van 700 kilometer kust en van twee gebergten 
waarvan ook de geologische structuur werd geinventariseerd, en tot het verrichten 
van talrijke ijsboringen en het opmaken van glaciologische profielen. In 1958 
werd het Belgicagebergte ontdekt ·door prins Antoine de Ligne, en in 1960 het 
Koningin-Fabiolagebergte door majoor-vlieger Derom. 

Het zou ons te ver leiden hier ook nog een opsomming te willen geven van 
de talloze oceanografische metingen en biologische waarnemingen die werden ge
daan door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. 

Daar waar het leven binnen in de basis niet van alle comfort is ontdaan, zijn 
de raids daarentegen niet enkel af mattend, maar bovendien gevaarvol. Zij die aan 
die raids deelnamen werden evenwel beloond door een onbeschrijflijke ogen
pracht en inwendige vreugde. Orn U een idee te geven van de beelden die ons uit 
die tijd zijn bijgebleven. zal ik U enkele dia's laten zien. 

Meer dan tweehonderd Belgen hebben voor kortere of langere tijd in 
Antarctis verbleven. Ze werden in belangrijke mate logistiek gesteund door het 
Ministerie van Landverdediging, en in het bijzonder door de Luchtmacht. 

De verzamelde gegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van talrijke publi
katies, waarvan de laatste nog moeten verschijnen. 

De resultaten lagen niet alleen op wetenschappelijk, maar ook op politiek 
vlak, en als we de gelegenheid te baat willen nemen, zou er ook op economisch 
vlak toekomst kunnen inzitten. 

Belgie is medeondertekenaar van het Verdrag van 1959 inzake Antarctica, 
samen met de andere landen d\e tijdens het Internationaal Geofysisch Jaar in het 
zuidpoolgebied bedrijvig zijn geweest. Dat verdrag loopt over een periode van 
dertig jaar, en geldt voor de zone ten zuiden van de 60ste graad zuiderbreedte (dus 
niet voor de Falklandeilanden en Zuid-Georgie die onlangs in het middelpunt van 
de belangstelling stonden). Door dat verdrag wordt de vrijheid en de samen
werking op gebied van wetenschappelijk onderzoek afgekondigd, in dezelf de geest 
als tijdens het IGJ. De territoriale aanspraken warden door het verdrag 
,.bevroren", het verbiedt de militair operaties en de kernwapenexplosies, en het 
organiseert de controle op die verbodsbepalingen. Tenslotte wordt in het verdrag 
voorzien dat er om de twee jaar consultatieve vergaderingen zullen warden 
gehouden waarop de medeondertekenende landen en de later toegetred~n landen 
elkaar zullen ontmoeten om alle kwesties in verpand met de uitvoering van het 
verdrag te regelen. Als internationale overeenkomst waarbij zowel de Verenigde 
Staten als de USSR betrokken zijn, is dit de eerste overeenkomst waar inzake 
ontwapeningscontrole concrete resultaten warden bereikt. 
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Als men er ooit toe komt de ruimte te reglementeren, dan lijdt het geen 
twijfel dat het Verdrag inzake Antarctica model zal staan. 

Op de laatste consultatieve vergadering van het Verdrag inzake Antarctica die 
in juni 1982 in Nieuw-Zeeland werd gehouden, heeft men vrijuit de problemen 
ter sprake gebracht in verband met de economische exploitatie en de ontginning 
van de in de zee en in de ondergrond aanwezige rijkdommen. Tijdens de komende 
vergaderingen zal daaromtrent een ,,stelsel" warden uitgewerkt. 

De geest van vredelievendheid van het verdrag is zo innig dat tijdens de 
laatste vergadering noch door de Britse, noch door de Argentijnse delegatie met 
geen woord werd gerept over het conflict dat toen volop woedde. 

Van de elflanden die in 1957-1958 een basis hadden gevestigd in Antarctica, 
is Belgie het enige land dat op dat continent alle wetenschappelijke activiteiten 
stopzette. Noorwegen, dat wegens financiele redenen oak zijn basis heeft moeten 
sluiten, blijft evenwel op kleinere schaal verder opzoekingen doen door auton?om 
of samen met andere landen zomercampagnes te organiseren. 

Moet Belgie voor immer en altijd alle fundamenteel onderzoek in Antarctica 
laten varen, daar waar het op dat gebied een benijdenswaardige reputatie had 
opgebouwd, en het in onze universiteiten en wetenschappelijke instituten ontegen
sprekelijk nag kan bogen op een levendige belangstelling en een beschikbaar 
potentieel ? 

Moeten de economische vooruitzichten er de regering precies niet toe aan
zetten op een of andere - zij het dan bescheidene - manier present te blijven in het 
zuidpoolgebied ? 

Op 7 juni 1980 hebben de Klassen der Wetenschappen van de beide Aca
demien een voorstel van professor Van Mieghem goedgekeurd om opnieuw een 
Belgisch Nationaal Comite voor Vorsingswerk in Antarctica op te richten. Sinds
dien is dat dan oak gebeurd, en het comite wordt voorgezeten door professor de 

. Bethune. De eerste samenk01;nst had plaats in februari 1982, en leidde tot de aan-· 
beveling dat er zou warden aangestuurd op een programma dat zich zou beperken 
tot welbepaalde punten, met een tot enkele manschappen herleide ploeg die zou 
warden ingezet in samenwerking met buitenlandse expedities. Als programma
punten zouden bij voorbeeld kunnen warden gekozen : oceanografie, geologie en 
glaciologie. Een dergelijk programma zou zonder al te veel kosten uitgebouwd en 
uitgevoerd kunnen warden. 

Thans werden er bij de regering stappen gedaan om het Belgisch onderzoek 
in Antarctica weer op gang te brengen. Maar het is onontbeerlijk dat dit project de 
medewerking van het wetenschappelijk milieu zou krijgen. Aan U door wie dat 
milieu vandaag zo ruim vertegenwoordigd is, vraag ik uw gewaardeerde steun. 

Baron G. DE GERLACHE DE GoMERY. 




