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Beste vrienden van het Belgica-project,

Hierbij wat recent nieuws ivm het Belgica project van ons Genootschap.
 Eind februari laatstleden is onder leiding van dr. Marnix Pieters opnieuw een duikersteam
naar Harstad getrokken . Gebruikmakend van de zeer grote zichtbaarheid op deze tijd
van het jaar, zijn zij er in gelukt een volledige onderwater-reportage van het wrak te
maken en bijkomende belangrijke informatie te verzamelen; Ze werden daarbij bijgestaan
door onze Marine schepen de Godetia en de Lobelia en het historische Noorse zeilschip
de Anna Rogde (www.annarogde.no); In bijlage al een foto van de laatste missie.
Binnenkort zullen wij een volledig rapport op onze website plaatsen.
 Op 16 februari komt de Raad van Bestuur van onze vzw samen om de volgende stappen
in de het project vast te leggen. Verslag wordt u daarna per mail toegestuurd .
 Begin mei gaat in het Provinciaal Museum Walraversijde - Oostende een tentoonstelling
van start in verband met de geschiedenis ( vooral historisch-archeologische benadering)
van de BELGICA . Een uitnodiging wordt u tijdig toegestuurd.
 Het groots maritiem evenement "Oostende voor Anker" staat dit jaar in het teken van
"Belgen aan de Zuidpool". Hier zal ook een interessante tentoonstelling gedurende 4
dagen plaatsvinden . Alle info te vinden op www.oostendevooranker.be. Wanneer
speciale toespraken plaatsvinden, zullen wij u hier ook over berichten.
 In kader van fundraising zijn enkele leden van het Genootschap ( en alvast dank aan
Ireen Houben) gestart met een project om een Belgica Jenever en een Belgica likeur op
de markt te brengen ( en ook naar Noorwegen uit te voeren); Daarvoor wordt
samengewerkt met een bekende Hasseltse jeneverbrouwerij gerund door Oost-Vlaming
Koen De Jans.
Het Belgica team had tijdens zijn historische poolreis in 1897-1899 jenever aan boord en
op kerstavond werd een likeur gebrouwen en geschonken .
Dit kunnen we o.a. lezen in het boek van Willy Schuyemans " De winter van de Belgica "
op pagina 81: "Arctowski had zijn best gedaan om de stemming er in te krijgen. In zijn

laboratorium had hij een soort likeur gebrouwen van sinaasappelextract,cacao en alcohol
van 90° . We moesten het drankje flink aanlengen met water."

Bij deze een oproep: wie kan er wat meer informatie over de jenever en de likeur
bezorgen die aan boord van de Belgica gedronken werd ? Onze meester-brouwer wil,
indien mogelijk, zoveel mogelijk teruggrijpen naar het oorspronkelijke ,uiteraard rekening
houdend met de wettelijke voorschriften en de huidige smaak van de consument.

We hopen de " Belgica jenever " tijdens Oostende voor Anker voor te stellen.
 Ons kunstenaarsduo Eddy en Marissa Wouters zijn volop bezig met de voorbereiding van
hun bezoek aan Harstad, hun road-movie en het verzamelen van zoveel mogelijk
originele foto's van de bemanning. Hierrond willen ze een serie van olieverfschilderijen
maken waarvan afdrukken zullen verkocht worden ten voordele van het Belgica totaal
project. Ondertussen zijn zij er in geslaagd al heel wat originele documenten en boeken
op de kop te tikken. Na het inscannen worden deze documenten ook zo snel mogelijk op
de website geplaatst
 Admiraal Robyns van het Marine component van Defensie heeft zijn steun toegezegd om
ons te helpen bij onderzoek en mogelijke organisatie voor het verwijderen van de munitie
aan boord van de Belgica. Een en ander moet immers gebeuren in overleg met de
Noorse Marine. We hopen voor einde april een planning hieromtrent op te maken.
 Verschillende sympathisanten hebben al hun lidgeld betaald voor 2008 en zijn dus
officieel als toegetreden leden van het Belgica Genootschap genoteerd; de lijst zal
eerstdaags op de website gepubliceerd worden.
 Bijna dagelijks ontvangen we nieuwe interessante informatie in verband met de
geschiedenis van de zuidpool in het algemeen en het schip de BELGICA in het bijzonder.
Zo zijn we in contact gekomen met de Canadese kleinzoon ( Tim Flook tflook@shaw.ca )
van een matroos die op de Belgica heeft gevaren onder leiding van de Duc d'Orléans en
met Adrien De Gerlache als kapitein en zijn we ook te weten gekomen dat James
Weddell ( van de Weddell zee en de Weddell zeehond) in Oostende geboren is!

Beste sympathisanten en vrienden van het Belgica Genootschap, aarzel niet om ons te
contacteren indien u voorstellen heeft voor fundraising, informatie over het Belgica gebeuren,
of zelf vragen heeft .

We wensen in alle openheid alle informatie naar iedere geïnteresseerde door te sturen ten
voordele van ons project en als cultuur-historische bijdrage aan onze Maritieme
Geschiedenis en Maritiem Erfgoed. Alle hulp en info is welkom, hoe bescheiden ook .

Tot binnenkort

Maritieme groeten

Willy Versluys,
Voorzitter Belgica Genootschap vzw
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