Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Hasselt
Belgica Genootschap - Belgica-replica

Donderdag 16 oktober in het Stadsmus – Hasselt

Adrien de Gerlache:
verleden , heden en toekomst van het poolschip Belgica
Een avondvullend programma met een mix van geschiedenis, maritiem verleden
en unieke filmbeelden van het legendarische expeditieschip de ‘ Belgica ‘ van
Adrien de Gerlache.
Willy Versluys , voorzitter van het Belgica Genootschap, brengt het verhaal
van de redding van de Belgica. Het wrak van het schip werd enkele jaren
geleden ontdekt voor de kust van het Noorse Harstad. Momenteel wordt
onderzocht of dit wrak – de Belgica eindigde als munitiedepot tijdens
WO 2 – kan gelicht worden. Unieke onderwater beelden van de
recente duikoperaties geven een goed beeld van de uitdaging.
Eddy Steur, voorzitter van de vzw De Steenschuit, tekende voor
een andere uitdaging : de bouw van een exacte replica van de
Belgica. De Steenschuit heeft als werklozenproject al ruime
ervaring met de bouw van houten schepen. De Belgica-replica
zal over 6 jaar klaar zijn om zijn historische reis naar de
Zuidpool over te doen.
Dixie Dansercour vertrok in de winter van 2007-2008
met het zeiljacht Euronav vanuit Ushuaia-Argentinië
naar Antarctica. Doel van de reis ‘In the wake of the
Belgica’, de zuidpoolexpeditie van Adrien de Gerlache
110 jaar later overdoen. Pieterjan Kempynck was mee en
brengt u een beeldverslag over deze fascinerende tocht.
In de pauze krijgt u, in avant-première voor Hasselt, een
glaasje Belgica jenever aangeboden. Stokerij Wissels
maakte deze jenever naar een origineel recept uit het
logboek van de Belgica.

Noteer deze avond meteen in uw agenda :
Adrien de Gerlache, verleden heden en toekomst van het
poolschip de Belgica - donderdag 16 oktober 20uur –
Het Stadsmus - Hasselt.
Inschrijven : ten laatste op 15 oktober : 011 23 98 90
of hetstadsmus@hasselt.be
toegang gratis

