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° Het rapport over de Fact Finding Mission van onze Dovo duikers , uitgevoerd in week 37 ( 13-17 

september) werd reeds aan het Ministerie van Defensie overgemaakt. Onder leiding van 

Korvetkapitein Pierre-Yves Rosoux hebben onze ontmijner-duikers prachtig werk geleverd .Hierna de 

samenstelling van de ploeg : 

ROSOUX Pierre Yves Capitaine de Corvette Plongeur-démineur, 
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de
 Comd DOVO 

DEHON Pascal Adjudant Plongeur-démineur 
DOVO Meerdaal 

ZEEBROEK Eddy Oppermeester Chef Duiker-Ontmijner 
DOVO Zeebrugge 

BOUCHE  Michel Eerste Meester chef Duiker-Ontmijner 
DOVO Zeebrugge 

VANDAMME Maurice Eerste Meester chef Duiker-Ontmijner 
DOVO Zeebrugge 

 

 We wachten nu op verdere reacties van het kabinet van Minister DeCrem. In afzonderlijke bijlage het 
voortreffelijke rapport van onze medewerker Daan Delbare . Ook het team van Aquacam  heeft 
prachtige opnames kunnen maken : www.aquacam.be > video’s > Belgica. Of op Youtube : 
http://www.youtube.com/watch?v=nGj15sXH5eM  

° Van dinsdag 19 oktober tot donderdag 21 oktober was Dhr Stefan Wickler , op uitnodiging van Willy 

Versluys, te gast in België. Bedoeling was om de Hr Wickler kennis te laten maken met de diverse 

instanties en organisaties die zich met het Belgica project in België bezighouden en een stand van 

zaken ter plaatse  na te gaan. Zijn verslag is in bijlage. Dhr Wickler moet advies uitbrengen bij de 

bevoegde Noorse autoriteiten ivm definitieve toelating om het wrak van de Belgica te lichten en naar 

België over te brengen. De Hr Wickler was zeer tevreden over ons werk. 

° Eddy Stuer en Jan De Bruyn ( van zustervereniging The New Belgica ) waren begin November in 

Paradiso, Chili voor de opening van de Belgica tentoonstelling. Een en ander in kader van ons 

onderzoek naar de nazaten van Max Van Rysselberghe , opvarende van de Belgica. Ook Minister Kris 

Peeters was van de partij. Ter info: Jacqueline van Rysselberghe (° 1965 in Chili ) is burgemeester van 

Conception !  

° Dinsdag 23 november greep in het prachtige Osteriethhuis  ( DexiaBank) te Antwerpen een 

donorconferentie plaats . De geestdriftige toespraken door o.a. Rudi Demeyer ( voorzitter vzw New 

Belgica), Koenraad Tobback ( voorzitter vzw de Steenschuit ) de gouverneur van Antwerpen, de CEO 

van Basf, Minister President Peeters en uiteraard Eddy Stuer konden vele aanwezigen overtuigen van 

het belang van het Belgica project. Ook het lichten van het wrak ( ons “ monument “ ) kwam ter 

sprake. Het resultaat van deze conferentie was in elk geval zeer positief. Verschillende 

privéorganisaties en bedrijven kwamen over de brug om het project financieel te steunen. Een 

prachtig initiatief. 

° Woensdag 24 november vond op het stadhuis van Boom een werkvergadering plaats . Aanwezig 

waren Eddy Stuer (De Steenschuit), Paul Cornelis ( New Belgica), Miguel Rys ( scheepswerf Marintec), 

Helge Seifert ( Belgica liaison Officier)en Willy Versluys ( Belgica Genootschap). De mogelijkheden 

voor het plaatsen van het wrak van de Belgica op de Belgica werf te Noeveren , in afwachting van 

een definitieve conservatie, werd er besproken en in principe  goed bevonden.  

http://www.aquacam.be/
http://www.youtube.com/watch?v=nGj15sXH5eM


° Op vrijdag 26 november waren Eddy Stuer, Patrick van den Nieuwenhof en Willy Versluys 

uitgenodigd op het Kabinet van Minister Bourgeois om het Belgica project voor te stellen . Zij werden 

hartelijk ontvangen door kabinetschef  Mark Andries en toerisme medewerker Cindy Verbrugge .Het 

onderhoud was zeer positief en goede afspraken werden gemaakt. Nadien hadden we nog kort 

gesprek met minister Bourgeois .  

° Van de hand van onze ondervoorzitter van het Belgica Genootschap, Walter Loy  , verschijnt 

eerstdaags een bijdrage ( update) in het prestigieuze “ Polar Record” ( Cambridge) over de stand van 

zaken ivm het Belgica project en het lichten van het wrak van de Belgica in het bijzonder.  Bedankt 

Walter ! 

° De Belgica jenever is (eindelijk) verkrijgbaar in Noorwegen. Het heeft heel wat in de voeten gehad 

om de importadministratie rond te krijgen. Maar ook de Noren kunnen nu een mooi 

eindejaarsgeschenk op de kop tikken. Wie in België de Belgica jenever op de kop wil tikken neemt 

best contact met Willy Versluys ( willy@versluys.net), Helge Seifert ( nhseifert@skynet.be) of Eddy 

Stuer ( eddy.stuer@steenschuit.be ) 

° Donderdag 9 december ll. was Willy Versluys aanwezig op de Europese Heritage Conference in 

Brugge. Belangrijke contacten werden gelegd met John Sell van Europa Nostra ( UK), Drs Siebe Weide 

van de Nederlandse Museumvereniging, Mevr. Reidun Vea Afdelingshoofd “ Internationale Issues” 

van het Noorse Directorate for Cultural Heritage en dhr.  Terje Nypan , Senior adviseur, Koninklijk 

Noors Ministerie voor Lefmilieu ,alsook met Victor Dan Kisilewicz van het Roemeens Ministerie van 

Cultuur en Nationaal Patrimonium en met Chris Michel, woordvoerder van het Kabinet van Geert 

Bourgeois . U ziet het , een zeer interessante dag !  

° Onze duivel doet al , Helge Seifert, organiseert volgend jaar, begin juni 2011, in kader van, het 

Nansen- Amundsenjaar in Noorwegen een bezoek aan Noorwegen ( regio Oslo). Zijn voorlopig 

programma vinden jullie in bijlage. Verdere info volgt !  

Voorstel reisprogramma :   

- BORGE :  geboortehuis Roald Amundsen (neerleggen bloemstuk standbeeld B.G. & T.N.B.) 

- FREDRIKSTAD : gamlebyen (oude vestingstad) 

- DROBAK : Tregarden's Julehus (huis van de kerstman) 

                   scheepswerf BB11 ( bouw wedstrijdyachten in hout) 

                   Universiteit van wetenschappen (ontworpen door Fr.Nansen) 

-SVARTSKOG : woonst Roald Amundsen 

- OSLO : vesting Akershus - Radhuset (stadhuis) - Kon.paleis - Storting (parlement) - Vigelandpark 

(beeldhouwwerken) - 

              Holmenkollen (springschans) - opera . (hier kunnen we een selectie nemen naargelang de 

dagindeling) 

- BYGDOY (Oslo)  alle musea gelegen op een schiereiland .  

mailto:willy@versluys.net
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                            Vikingschepen - Fram poolmuseum - Norsk Folkemuseum (volkskundig) - Kontiki  en 

Maritiem museum. 

- LYSSAKER ( plaatsje gelegen voor het schiereiland Bygdoy) 

                     Fr.Nansens Institutt Polhogda (woonst Fr.Nansen - geen museum) 

                     (neerleggen bloemstuk B.G. & T.N.B. aan het graf van Fr.Nansen (vooraan in de tuin)) 

- OSLO : afsluiten met een havenrondvaart met een zeilschip in de Oslofjord.  

Kennismaking met de POLARKLUBB .  

 

° In afwachting van onze  volgende nieuwsbrief wens ik jullie allen prettige eindejaarsfeesten toe en 

een gezond 2011 ! 

 

Willy Versluys 

www.belgica-genootschap.be  

 

 

http://www.belgica-genootschap.be/

