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4 september 1983 ! De dertigste verjaardag 1,an de inhul-di-
ging va.n het monument van de ont,mijners, dat in ljJJ werd opgericht
in Stavelot, de martelarenstad van het einde van de oorlog 4O-45"

De ontmijners, jong en oud, zowel a1s sympatisanten en de

inwoners van Stavelot, namen in groten getale deel aan deze herden-
king" Eerst werd er verzameld aan het stadhuis, een oude gerestaureer-

de abdij van 651. Met de proni.nenten vooropn en begeleid door de stade-
harmonie, zijn allân in stoet naar de kerk gegaan omstreëks 1O"45 u.
Er werd een mis opgedragen ter nagedachtenis van d.e zo vaak vergçeten '

slachtoffers van de ontmijning" Vrte noemen de prominenten niet bij
naam omdat we niemand onrecht willen aandoen door hem te vergeten '' l

te vermeld.en of door de protocolaire hiêrarchie niet in acht te nemeno .

De prominenten zijn trouwens onder de ontmijners voldoende bekend.

De mis werd gezongen door het koor van Stavelot itles Noma-

desrr. Het was een ôpmerkelijke plechtigheid, gedurende dewelke

de Eerwaarde lleer Deken enerzijds die ontmijners dankte die hun

leven lieten vôor de vrede en veiligheid van het Belgische volk,
en anderzijds de zending onderstreepte van de jongeren'die vandaag

hun werk voortzetten"
De mis werd. besloten met de nationale hymne, Daarna werd :

er een stoet gevormd die zich onder begeleiding van de tamboerijnen

en blaasinstrumenten van de fanfare, naar het 'stadsmonument begaf

dat ter ere van d.e gesneuvelden in de twee wereldoorloge.n werd op-

gericht" Zowel de burgemeester van Stavelot als de voorzitter van i

de Sectie Luik van de Verbroedering hebben met intense ingetogen:

heid bloemen gelegd aan de voet van de herdenkingszuil"
.- Daarna heeft de stoet zich naar het Nationaal Gedenkteken

van de Ontrnijners begeven, Daar vond de traditionele plechtigheid
plaats : eerst het doden-appe1 van officieren, onder-officierent
korporaals en soldaten tot militaire werklieden" Tj.jdens dgae opsom; 

:

ming weerklonken rnet regelmatige tussenpozen de pijnJ.ijke woorden

trgevallen voor het vad.erlandfr, beurtelings in het Nederlands en in
het Frans. Na deze plechtig aanhoorde afroeping werd een ggdicht .,.:

voorgedragen, als de zielskreet van de gedcdc ont'rni"jnvrs aan hun

jonge broeders opdat bij hen de nagedachtçnis van hun opoffering
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zou hLijven leven en de bedevaart naar Stavelot zo lang mogelijk
zou tiijven plaats hebben. Daarna werden er bloemen neergelegd,

waarbiJ de heer RAINOTTE, eresergeant van de verbroedering en s)nn-

patisant en promotor van het gedenkteken, zeer weid opgemerkt,

De plechtigheid werd besloten met enkeie.momenten van inge-
togenheid, waarbij de menigte van zowêI jonge a1s oud.e personen

een indrukwekkende stilte bewaard.e

Voor het eetmaal dat de Herdenkingsdag zou beëindigen,

ontving db burgemeester van Stavelot dô oud.e en jonge ontmijners

en hun sympatisanten in de prachtige zaal- van het Kapitel. Daar
l

sprak de voorzitter van de Verbroedering een vloed van dankwoorden '

uit aan het adres van de burgemeester, zijn voorganger, het stadsbe-

stuur, de fanfare en a1 diegenen die meeweikten aan de oprichting
en het onderhoud van het gedenkteken, evenals diegenen die inston-
den voor het welslagen van de Herdenkingsdag"

Het antwoord van de burgemeester aan d.e heer GEORGE .hield

naast de ophemeling van de door de ontmiJners hiaargenomen taaki
ook de Ëernieuwing in van d,e belofte om het Gedenkteken van de ont-
mijners te onderhouden en te bewaren, wat zeer $ewaardeerd werd..

Tenslotte werd het g1-as geheven op de samenhorigheid, de

verbroedering, en op het goede hrimeur, en dat in een met geen pen

te besehrijven pret van gesprekken. De Dienst werd zoals gewoonLijk

verzorgd door de TTREVEIL ARDENNATSTT'en het toegewijde personeel

dat we nogmaals bedanken, rnet een bijzondere vermelding voor de steeds

lachende en dynamische voorzitter, de heer hIERGIFOSSE.

De Erevoor zitter
J " VANDERTDT

NOOT : Ondanks de vrij uitgebreide Mement_o van de Erevoorzitter,
a1s. inleiding tot de toespraak van de Voorzitter, en ondanks de

mogelijke herhalingen, drukken wij toch graag in extenso het:ar- '

tikel af van onze vriend Marcel LAILEI"IAND" Het is niet afleen
hartverwarnend voor orlze ontmijners, m""" het zet ook nog rns dui-.:

'4.delijk de zaken op punt ? 
: 1i -

;

E" G.
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Zoals we reeds hebben vermeld, hebben we het genoegen gehad. om Lt0ol
DIIMONT en Mevrouw te ontmoeten die net uit vakantie terugkwamen.

Zi.j waren spijtig 6r:enoeg weerhouden door familiale verplichtingen,
en konden niet deelnemen aan onze intieme naatrfijd. i,fe verwachten

hen de volgende keer.

BEDENKTNGEN TIJDENS EEN DAG

ati

nê1d,

van

Het is nu dertig jaar geleden d.at Zijne Koninklijke Hoog-

Prins Al-bert op een ellendige regendag het Nationaal Monument

de Ontmijners te Stavelot inhuldigde"
lùaarom werd het opgericht aan de poort van de Ardennen ? t .-,1.

Waaron niet aan de Belgische kust, waar zovelen a1s slachtoffers
van hun plicht sneuvelden ? Welke plaats men ook zou gekozen hebben

.. & betekenis van de oprichting blijft dezelfde ! Het toeval en de

iJvervandeprornotorenhebbenervoorgezorgddatd'ekeusis.ge-
vallen op de plaats van de wreed.heden ien bl'oedige gevechten van

het Duitse tegenoffensief"
Ontmijnen was geen zaak die met taal- te naken had, maar

,met moed en toewijding met hart en ziel. i"lensenlevens redden in
it Noorden of in rt Zuiden van het 1and, had niet te lijden onder

. de taalverschillen, nêt zomin a1s de vertegenwoordigers van onze

nationale gemeenschappen d-aaronder lijden ti jdens de .huldeplechtig-

he de t1.

Het bewijs hiervoor werC nogmaals geleverd toçn op 4 sep-

-,tember 1981 elke deelnemér aan de herdenkingsdag ingetogen vgor

...het monument aanwezig was" Op d.eze dag vond men elkgar terug'in
een gevoelen dat door de oud.en, d.e minder oudeh en de jopger.en

uerd ge.deeld; zowel de enen als de anderen lieten zich weini-g ge-

l-egen liggell aan de taalmoeilijkheden, en dat werd in een geest t

van samenhorigheid duidelijk en broederlijk in de praktijk omgez.et.

Door het voorgaande zou de indruk kunnen worden gewekt dat all'een

-- het mannelijk geslacht door deze edel-e verbroedering was aa48e-

grepen" We zouden ons aan sexisme schuldig maken indien we niet
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de inbreng zouden erkennen van het zo talrijk vertegenwoordigde

vrouwelijke geslacht; met d.e zelfde geestdrift namen zij-:dee1 aan '.:, -* ,Ê

.:

de huLde die helaas van jaar tot jaar een kleinere opkomst kento

De ouder{omr- de fysieke handicaps, d-e vergetelheid of spijtig genoeg.

de onverschiLltgheid van ,sonmi6en werken de trage maar zekere terug-
gang onvermijdëlijk in.de hando Er is inderdaad een aflossing verzêr ,;:

kerd, en diegenen die daar deel van uitmaken zLjn zj-c}a zeker bewust ;.

van de rol- die ze te vervullen hebben. Ze zi.jn veel minder talrijk . .

dan tijdens de heldhaftige oorlogsjaren het geval was, en vooral
minder dan onmiddellijk na de oorlog. Ze zul1-en een erfenis moeten

beheren die ze noeten zien te behouden, a1 was het maar om een trad.i-
tie te vestigen..die de gehele grootheid van de Ontmijning uitmaakt,
van een Korps al-s geen and.er" Daarin geven wij henlhetr vôl.ste vertrou-
'tf€llo

Het is niet toevallig dat ik zeg tfeen Korps a1s geen anderrr.

Het is niet de'uitdrukking van een ten top gedreven chauvinisne, noch

van een overdrèven enthousiasme. Men moet namelijk weten dat sommigen.

van hen die ons lot in handen had.den van ergens onderaan een of ander

ministerie, of'anderen die het op zich hebben genomen of ermeeiwerden i,
belast om de heldendaden van zekere eenheden te beschrijven opdat de

oorlogsgeschiedenis 4O-4J zou worden opgetekend., bewust de daden van .

rrhet Korps aIs geen anderfr in de schaduw hebben gelaten; Deze daden

zijn een doorn in het oog geweest van diegenen die niet konden hopen
'Idat de glans van haast dagelijkse heldendaden, uitgevoerd door ûâr-

nen die niet bang waren man van het terrein te zijn; op hun rraam wor-

den glèschreve'n; Deze daden ontstemd.en degenen die hadden kunnen .aâr-
spraak makel. op een bijzondere bevordering die hen d.oôr een zekere

Minister van Landsverdediging was beloofd., maar die echter nooit
':werd toegekend. Op dezelfde manier brac.ht het toekennen van een bij-

aonàere e1 waardevol-le onderscheiding zoals de rrMedaille van der'Ont-

mLJnerff hàn in verlegenheid.
De martelarenlijst van rfhet Korps â1s geen andertr, hraar

mel pa6 held was hlanneer men deel uitmaakte van de lijst van 17O.. .i

gefallenen, overtreft .ver die van and.ere eenhed.en, die veel minder

getroffen ûerden in hun effectief en vaak minder beduidende daden

hadden gesteld, naar we1 het geluk hebben gehad om door de goudsne-
' 

'l'
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den van de mil,itaire geschiedenis omhoog te worden gestuwd"

Naast de negatieve invloed van de rtontstemdenrrr zijn ook

wiJ schuldig aan teveel zelfverloochening en te grote bescheiden-

heid. Onze taak aLs soldqat zonder wapen werd en wordt inmers uitge-

voerd in de schaduw van onze bossen, in de stilte van de duinen,

in de vlakten van het laagland, meestal ver weg van a1le nieuws-

gierigen, oflgelrenst als hun aanwezigheid bovendien is" Maar ook

opereerden wij ver van diegenen die ons l"iever zagen werken vanop

een centrale comnandopost, met uitzondering van onze opeenvolgende

korpsoversten, die wisten welke impact hun aanwezigheid op het werk

had. Persoonl-ijk ken ik maar êén Minister van l,andsverdediging die

zich verwaard.igd heeft op de plaatsen van ontmijning te benaderen i

de heer MUNDELEER"

om de heftighgid van mijn woorden wat te temper.en, za1 ik

u het volgende vertellen :

. In februari 1947 werd ik in Lond--n ontvangen door majoôr

HUNT, de chef van d,e Bomb Disposal voor het grondgebied van de stad"

Mijn ,gastheer vroeg mij op welke manier de Belgische regering een

ontmijner beloonde die minstens vijf bommen had ontwapend; in het

land van Hare Gratievolle Majesteit kreeg men hiervoor immers het

VïCÎORïA CROCS, een onderscheiding van de hoogste graad en daarom

zeer geh'aardeerd. Op mijn ontwijkend antwoord zei majoor IIUNT :

trlndien u Brits onderdaan zou ù.jn, zou u een kruiwagen nodig heb-

ben om aI uw decoraties ten toon te spreidenrt.

Dit verhaal is autenthiek, en de typisch Britse humor in

het antwoord toont voldoende de schandelijke gierigheid van diege-

nen die minder egolsme en meer erkentelijkheid zouden moeten betoond

hebben" Laat ik u tot besluit zeggen ttAb imo pectoretr, dat wil zeg-

gen dat'ik u in alle oprechtheid rnijn gevoel van misprijzen heb

uill-en meedelen. Jammer indien deze Latijnse uitdrukking somnigen

niet zou welgeval1en"

Marcel LALLEMAND

alias TEHPETE



' De red,evoering vah de Nationale Voorzitter

' MiJrrheer de Burgemeester, ,

, Op een regenachtige zondag in september liJJ hebben wij,
in aanr,rezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Luikr'
het Nationaal- Monument; opççedragen aa.n de slachtoffers van de ont- ,.

rnlJningn ingehuldigd" Op êén week na, herd.enken wij vandaag de.JOe

verjaardag van deze inhuldiging
' H"t is met de grootste vold.oening, maar bok met een zekere

ontroering dat ik bepaalde markante figuren uit'die tijd terugzie,
die ons toch zovele herinneringen oproepenc

Ik begroet meer bepaald onze vriend Robert RAINOTTET êre-
sergeant van de Verbroedering, die rnet zijn vrienden van de afdel-ing

LUIKr VANDERYDT, LINOTTE, LALLEI{AND en vele anderenr in samenwerking

met het Dameseomitô van de streek van VERVIERS, doorheen het ganse

land inzamelingstochten en talrijke tentoonstellingen organiseerde

om aldus de eerste fondsen bijeen te brengen, bestemd voor de opriih-
ting van het monument

De andere provinciale afdelingen, verenigd in de schoot

van de Verbroedering van de Ontmijners I i-n.1946 als d.ee1 van A"B.L"

onder voorzitterschap van onze indrukwekkende chef, Generaal SEVRIN,

hebben ook ruim bijgedragen.
Het behaagt me ook in tt bijzonder hulde te brengên aar on-

ze charmante meter, toen nog Mejuffrouw SEVRIN, die met haar vrien-
deliJkheid en beval-ligheid de ontvangstcomitérs vah alle tentoonstel-
S.ingen heeft geleid.

De studie van het monument werd toevertrouwd aan een archi-
tect, ALbert VERSCHUREN' groot invalide van de ontmijning, en het
was ook maar normaal dat de keuze van de plaats van oprichting op

Stavelot is gevallen, de martelarenstad die de laatste stuiptrekking-
en van het dwaze nazi-regime in het Von Runstedt-offensief heeft
u:oeten doorstaan"

De bewaking werd toevertrouwd aan uw administratier. i'ti jnheer

de Burgemeester, en wij mogen meer dan tevreden zijn over de besten-

dige oplettendheid die u eraan heeft besteed" fn dit verband mogen

we niet nalaten nogmaals de verknochte figuur van uw eerste schepen

Joseph OZER in herinnering te brengen, al is deze grote vriend van

de ontmijners ons helaas te vroeg ontvallen"
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Het is dus al gedurende dertig jaar dat wij jaarLijks htl-de 

';

brengen ean.onze d.oden. In die heldhaftige periode van 1944 telden

wij 27OO Leden; nu vandaag zijn het er nog IOO met inbegrip van

de 1OO aktieve vriend.en. Toch heb ik de vaste hoop, om niet te zeggen

de overtuiging, dat het laatste carré -aI was het maar als afvaar-

diging- za1 blijven komen om plechtige hulde te brengen aan de anciens

die ons hebben verlaten. ' , , ,i

Na deze ietwat nostalgische toon, rest mij de aangename *,

taak orn dank te Aeggen aan de militaire eenheden en hun chefsl aan

de vaderlandslievende en burgerlijke verenigingenl aan de harmonie

ttEMULAfIONtt die naar jaarlijkse gewoonte, deze herdenkingsmanifesta-

tie met haar aanwezigheid is kornen opluisterenr evenals aan het

talentvolle koor ITLES NOMADEStT dat de religieuze dienst heel plechtig

heeft verzorgd" We mogen zeker niet Mijnheer de Deken vergetent

die aLs altijd de mis heeft opgedragen ter nagedachtenis van de

120 slachtoffers"
Aan de gemeentediensten die u hier vertegenwoordigt met

sommige van uhr geme..;nteraadsleden; stuur ik mijn warme dank voor

het charmante ontha,al dat ons te beurt vie1, En voor u persoonlijkt

Mijnheer de Burqeneester, ben ik gelukkig vast te stellen dat de

wen6 die ik vorig jaar heb geuitl werd vervuld d.w"z' een schitterende

tweede zondag van oktober zoals u dat verlangde" Het is met de groots-

te voLdoening dat onze Verbroedering van Ontmijners heeft vernomed

dat u de zware taak van Eerste l4agistraat van deze charmante stad'

Stavelot opnieuw wadrneemt. Wij maken al een nieuw rendez-vous voor

volgend jaar en wensen u veel geluk en voorspoed net zoals aan de

sympathieke bevolking van Stavelot"

E"G"

Onmerkina van de voorzitter

Zoals a1 gesuggereerd is, droeg elke ontmijner fier de gedenkpen-

ning van de ontmijner, met uitzondering van de promotor van dit

schitterend idee" Unaniem is besloten dat hij a1s strafmaatregel

een supplementair artikel zou schrijven voor tns blad, op de manier

hem eigen en waarvan alleen hij het geheim kent.

E" G"
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Om onze informatie te vervollsdig.en 

:

- Tussen de talrijke aanwbzigen hebben wij de huidige korpeoverste,
Kol-onel DUMONT opgemerkt, in gezelschap van zijn echtgenote. h/ij
mochten ook zijn sympathieke voorganger Kolone1 VAN THORENBURG enj

zijn echtgenote begroeten, alsmede ltlevrouw DAUTEL - de weduwe van

Kolonel, DAUTEL, geïrezen kommandant van de ontmijningseenheden-.

V'lij danken hen en hopen d.at bij gelegenhed.en a1s d,eze de lijst van

gewezen chefs nog mag aangroeien"

- Tijdens de drink die ons werd aangeboden door de stad Stavelot,
ontvingen hr.ij vanwege de burgemeester van de sympathieke stad, de :' '

heer DEPOUHON, een prachtige tinnen schotel rnet d.aarop d.e wapens \: :

van Stavelot. De burgemeester dded dit ten persoonlijken titel-,
en deze schotel zal haar plaats krijgen in onze galerij te HE1fERLEE

naast de fotots van onze gehrlezen chefs"

- De burgemeester, door andere verplichtingen belet -op het cir-
cuit van Francorchamps waar hij vice-voorzitter van de raad. van

beheer is-, liet zich aan d.e tafel vertegenwoordigen door het sympa-

tieke gemeertieraadslid de heer TH0}4E"

E. G,

Een.opvallende deel-name_, maar hoe hartvAr$Umgng

trle bedoelen de deelname vair Stephane GOOSSENS, die onlangs sl-acht-

offer werd van zijn taak en daardoor invalide is. Hij was vergezeld

van zi.jn oud.ers. Zi jn 'âanpassing verloopt naar wens, zelfs zodanig

dat zijn aanwezigheid nict werd opgemerkt door het speurende oog

van de voorzitter" Aan het einde van ons gezamelijke eetrnaal hebben

wij kunnen vaststellen over wat voor ijzersterk rnoreeL hij beschikt

en we hebben hern voor de toekomst alle steun toegezegd, al-smede

hem een goede aanpassing in een nieuwe beroepeloopbaan toegewenst,

E" GO
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Gedicht voorFeleze_4 li_Lhg!_lTat j=-gr,gle Mo*4ument, do.or M. LALLEI'{4

tES DTSPARUS VOUS PARLENf

Votre présence ici, face à'ce monument

Déjà si patiné par trente ans cl rexistence

Vient inonder dtémoi nos ombres en licence., :-.
Que 1a peur de lroubli agite obscurément'

OyeZ ' le 'zêphir qui douc erne nt vclus c aresse t

Qui lève les voiles' drun passé trop cruel
C t est r le léger soupir d f un credo immortel

Récité sourdement par des rnorts sans ivresse "

Ec ou t,ez 1es oiseaux chantant dans 1a rarnure

Ce sont nos visiteurs de chaque instant du jour
,

,!

quir, par leur bel canto essaimé aux entours

Raniment nos cendres que les regrets torturent"

T out un passé s t évoque à I i appel de' nos noms

Vous vous remémorez de terribles moments,

Vous les revivez et devenez haletants

Vous ne p ou v ez, oubl i er vos vi eui: c cnllagnorls o

Ne quittez: pas ce lieu sans faire une promesse

Cfest aux jeunes que stadresse notre prière,
Denain l-es anciens auront dêlaissô Ia terre
Les imiterez-vous avec grâce et noblesse ?

Tout au fond de vos coeurs, gardez votre réponse

Nous savons que 1e temps ruine Ies souvenirs

Vos serments dt",+iourdrhui ne seraient que soupirs

Aussitôt étouffés par 1'oub1i et ses ronces"

,Tean VAN DE RYDT; Erepresident van de
3: c': :l ,r rsc hap van de Ontmi j ners
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- ItDag kleine dreumes ! Terug van school ? I,lijn oud karkas had

nooit durven dronen om in het jaar 2OOO nog het geluk te hebben,

zo een kleinzoon te hebben, dapper en levenslustig zoals jij !rr

ftVertel Ins, wat heb je vandaag op school geleerd ?rr

- trWel- Papie, vanmorgen hadden we wiskunde, en vanmiddag ge-

schiedenis" ft

- tlAch zo, en welke van dâ twee verkies je ?tr

- rrGeschiedenis natuurlijk; vooral nu de leraar ons heeft verteld
over een land dat niet meer bestaat,rf

- ttHoezo, een land dat niet meer bestaat, Wat vertel je rne daar lrr

- rtEn toch is het zo, Papie" De leraar heeft ons verzekerd

dat het TLANDANONÏI.{A.ATr zoals het onze heet, vroeger nBET,GIErt heette.
Hij heeft ons uitgelegd waarom men de naan veranderd heeft. Volgens

hem waren er in dat land mensen die niet allemaal dezelfde taal
Êpraken" Het waren er drie verschillende heeft hij gezegd ! En omdat

de inwoners dus niet dezelfde kultuur hadden, en van een verschillend
ras traren, konden ze het met elkaar niet zo best vinden.rr trHij vertelde
ook dat ze soms weI goed konden opschieten, maar dat er mensen waren

die een rnrile politiek hebben gespeeld, met de bedoeling de inwoners

tegen nekaar op te zetten" tt

ttHij heeft ons nog verteld over een grote oorlog die lang

geleden werd gevochtenl het was een verschrikkelijke oorlog met

zeer vele doden" De leraar vertelde dat a1le inwoners van het land

toen samen onder de kleuren van éénzelfde vlag hebben gestreden,

allemaal om die oorlog tot een einde te brengen" Die vlag had drie
kleuren i gee1, zwart en rood. meen ik dat de leraar vertelde. Het

hraren nog steeds diezelfde kleuren toen er een nieuwe oorlog is
gekomen, met nog tns d.oden bij duizenden, en de mensen hebben zieh
rÀreer gezamelijk verdedigcl !rr

rfPapie, luister je nog naar me ?rl

- trNatuurlijk mrn kleine, dat ik naâr je luister vertel
maar verder""" , toe"..ll

ItWel, de leraar heeft on6 ook nog verteld dat er indertijd
koningen waren, elke keer één enkele aan het hoofd van het 1and,

Hij heeft ook verteld hoe we nu het separatisrne kennen" Dat laatste



.1_il)$fl , i

heb ik niet zo goed-begrepen" Dat.:moet

Papie ! o r,o. Waarom ween je nu ? Heb ik
ween je toch ? ooorl

Marcel LALLETvIAND

N0,0î van de redaktlg, 1'/e hopen dat onze regeerdere stof tot nader:ken

zulLen vinden in het volgende dialoogjeo Maar we betwijferen,het.

E. G."

FAMTTIE

Lorsque la solitude en notre âme déclenche
Son écluse de fie1, balayeuse sans frein,
Pour vaincre Ia douleur et mater 'l,e chagrin,
Sur ll,es reg::ets défunt's grandit une fleur blanche,

Cette fleur, liamitié1 dont le parfum stépanche
Tel1e une apothéose au J-ong dtun clair chàinin,
Dans son calice porte pouvoir surhumai,n
Et sur notre amertume'en souriant se penche.

Crest 1e lys diaphane et serein des beaux jours
Qui ré jouit notre âme et murmure : ttTou jours...tt
.,o Toujours un c.oeur aimant ttaccompagne en ce monde,

Hommer gui que tu soit, sans lui tu ne peut rien,
Car au. penseur iI Jaut un solei1 qui féconde
Le germe de ltespoir, son suprème soutien"

Toi, Ami Démineur, dont Ie cercle est ton bien
Médite ces lignes pour quren ton coeur se fonde
Amitié et souvenirs en un bloc drairain"

l,larc el- LALLEÎ'{AND

Noot vqn de Ie4eLlie. We wisten dat onze vriend. |TEI{PETET een dichter-
i
1f1t gemoed had (wat we nog hebben kunnen vaststelJ-en op zondag

4 septernber bij het Nationale Monument), maar hier zien we duidelijk
hoe hij eveneens een d.i-ch'terlijke pen heeft.

E. G.

Omwille van het respekt dat het rijm-âfdwingt, hebben we het gedicht

niet durven vertalen. . Is er onder onze .nederlandssprekende vrienden
niegrand.die over dichterlijke kwaliteiten beschikt ?

Je

je

12*

me t ns uitleggen, ttMaar

pijn gedaan ? coo hlaarom
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Het leven in de sekties

De Brabantse vrlenden vragen om uw agenda aan te kruisen op zater-
dag J december 1983"

Zoals elk. jaar het geval is, zal ook nu de naal-tijd van de Heilige
Barbara plaats vi.nden op de eerste verdieping van de Jupiler-Bourse.
Ten gepasten tijde zal er een'rondschrijven worden verstuurd. WiL

iedereen vanaf nu uitkijken of hij nergens een geschenk kan'vinden

voor de tombola"

F" D"

MEDtrDELÏNGEN

E çr v plJ g _onÈg Ls cÀ?i di ng

Het insigne met twee gekruiste zwaarden voor de 4O-45-s3.

fn het Belgische Staatsblad van 1 juli 1983 is het Konink-

l-ijk Besluit van 1l april 1)8J verschenen, dat het insigne van de

twee gekruiste zwaarden vastlegt, met bovenop een staafje met de

JaartaJ.len 4O-45" Daarnaast versche.en het Ministrieel, besluit van

6 mei 1983 dat de vorm en de wijze van. toekenning bepaalt"
Onze leden die het aanbelangtr_kunnen kennis nemen 'rah het

gqeC gedocumenteerde artiltel, verschenen in TTBELGIE EERSTil van sep-

tember 1983t van de pen van de heer R,H. I{ULLER, ondervoorzitter
van de V.O.V. 4O-45 en de voorzitter van de commissie E.o"r/V"O.V"

E, G.

ZtrNR BELANGRIJK I

DgJgo&rammerine 19Bf-84. (wet van Jo juni 1.98j)r. en wat u
te doen staat. (Zie het artikel in ||BELGIE EERSTtt-geptember-oktôber

19Bl van R"H" MULLER, Nationaal Ondervoorzitter 'i/.o"v. 4o-45")

JIiÂRT,IJKSE UIIBETT,LING OORLOGSPENSIOEN EN RENTII.

' trHet Ministerie van Financiënr:Nationale Kas voor

Oorlogspensioenen wenst eraan te herinneren dat bij
toepassing van de wetten van J en 4 Juni 1982, aI de rente

' betreffende nationale orden alsook oorlogsrenten van

ggrl.*g-_Ug1!. sg. voortaan zu11en uitbetaals worden op

1 juli van eLk jaar voor het volledig burgerlijk jaar
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waarop zij betrekking hebben in pl,aat€ .van uitbetaald te
worden, vobgeae het gevalr de eerete van elke maand of

trinester "

:..,0e oorlogsrenteu door de rnaatregS"Ir,S€*tagld zijn aI
:il-'." -i";";i;i:

aie *luce betaald worden door de c.ot:i$E;ui"aut der vaete

uitgaven voor rekening van de Nationale Kas voor Corlogs-

pensioenen en waarvan het niet-geÏndexeerd bedrag lager

is dan 11OO frank jaarl-iiks of, tneer bepaald.de renten
rdaarvan -het bedrag per 1 oktober ninder bedraagt dan

657 frank" tf

PIOT-Nr2-8t

CVERLIJDENSBERTCHTEN

tûi j vernemen het overli j de n van :

Mevrouw Elisa.-l'{aria C ÂSTEI,EYN

echtgenote van Arthur GHEERARDYN'

lid van de sektie West-Vlaanderen

Mevrouw, Alice DETIRE

echtgenote van Gustave WAUQUÂIRE r

li d van de sekti e Henegouwen

HiJ bieden onze vrLenden en hua faniLie ons diep medeLever ââItr

E. G.



Diamanten bruilofÉ

Het echtpar Richard De Keyrel (12 okt 1896.) Maria Glorie (25 maart 1896)
werd op het gemeentehuis uitgenodigd ter gelegenheid van zijn diamanten huwe-.
Iijk. Zij huwden nl. op 31 augustus 1923. Richard was bouwval<ker van beroep en
Maria zorgde voor het huishouden. Tijdens WO I werd Richard naar Duitsland
gedeporteerd om aldaar tewerkgesteld te worden. Tijdens WO II was hii militair
burger in het kamp van Westozebeke en dit tot en met 1956, Het echtpaar had
twee dochters en heeftZ HeinWnderen en 5 achterHeinkinderen. (Luc Duryoulin) , , ,

Het leven bij D0V0

9s-e!!!vi !eiler-ya! -s!ze -ytiendel - in -c L!ieye -dien:!-ysqr-de-periqde
van 01 JANUARI tot 30 SEPTEMBER 1983

B i nnengekomen i nterventi e-oproepen : 2560

U i tge voe rde op d ï.a c h ten : 2499

0pgeru imde mun'i ti es (j n ton ) : 172

Binnengekomen gedekl asseerde muni ties ( in ton) : 94

Opgeru imde tox'i sche mun i ti es (i n ton ) : 12

Vernietigde munities (in ton) : 204

Afgelegde kilometers : 222.716

Interventie:oproepen voor sabotage-tuigen : 53

15 -

0pgeru'imde vliegtuigbommen : 7 stuks

Voorbeel den : 1 X 500 Lb GP US

:1X500LbMCUK
: 1 X 5OO.Lb GP US

Hebben ons verl aten:

0m

vernietigd in NAMEN

geneutral i seerd in MARIAKERKE

geneutral iseerd in LUIK

Na welslagen voor de kursus bevordering tot hogere officier :

- Kapitein JAMBE A. is overgeplaatst naar de EM/Gpt APPR0 in TERVUREN

een vormingskursus tot hoger officjer te volgen :

- Kapitein DESMEDT

Gemuteerd naar de AS Mun : Korporaal HERNAY

Gemuteerd naar de 1e DET BOMB DISPOSAL : Korporaal WOSTYN

0p non-aktief voor persoonl ijke reden : Korporaal B0UFFIOUX
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@ (in ae loop van alrgt*etrre ea sep4;enrber)

Luitenant DEVROE van 99 Pl REN

K orporaal MERIENS van de 1 DLll BOl,lB DISPOSAI

Korpo:aa1 GOOVAERTS Regt PARA CDO

Korpcraal NYS van Regt PARA CDO

Zijn geCekoreerd t .

Adjudant DENEVE : Ridder in de orde van I,EOPOLD II
Adjudant OOSTERLINCK : Ridder in de Orde van IEOPOLD II
KorporaaMNCKE : MiLitaire dekoratie'1e klasse

Korporaal 'LABEKE .:. Med.aille anciënniteit 2e klasse

We 4.e r,dis-gs.I.ne,pi nq :

SVC MORREN voor 2 jaar

t.: ,

-:
1 I-{DL Che f LIPPINOIS t of adjudant

1 MDL Che f NOEI t ot a d iuda nt

1 t'iDL Che f VAN CtEU1IEI{BERGEN t of ad judant

1 l,lDL CABÂR/IUX t of 1 MDL Che f
1 MDL DERIJCK tot 1 MDL Chef

Korporaal PUTTEM/LNS t of k orporaal che f
:l

Ig gh !} *."9.r.? 
-q,+ 

eJ L"F, h U Pc,v,o :

Kapitein VÂN DERI'IEEREN werd 2e Komd

Kapitein DEVUYST wgrd Chef van- instructie
Lrri t enant DEVROE werd, Che f va n Pl HOUTHULST

Werde n ekwetst ti idens de dienst ( niet orwo v' ontmij-nj.ng)

Korporaal OVERSTEYNS had een ernstig: auio-ongêva} en heeft -:rerecbej-dene,-

chirurgische ingrepen ondergaan

De MDT, I'ESTRÀETS liep een duimfraktuur op tijdens een sportsessie

De MDL GOOV/,ERTS liep een polsfraktuur op tijdens een sportsessie

ie MDL DE ROCIMS liep een voetfraktuur op tijdens een-sporùsessie

lrfij wensen hen een spo€dig herstel toe
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Werden Rehospitaliseerd l

De 1 MDL FESTRAEÎS werd. in het Hl-{B opgenomerr,
:

We wensen hem een spoedig herstel"

Geb oort e t

Een kleine Jonathan-bij de 1 MDI BODART. Gelukwensen aan de gelukkige

ouders.

Verjaardag :

ïn het begin van oktober vierde onze RSM zijn fO jaar ontnijning rnet

het neutraliseren van zijn 1Oe'.vliegtuigbon. Felicitaties voor onze RSMi

de ÂDC DEBRAS. '

Huwelijk:

De MDL VAN M$LDERT ls in het huwelijksbootje gestapt. I'elicitaties voor

het jonge paar.

Bezoeken aan de eenheid :

Buitenlandse bezoekers : 58 Ouitse politie-agenten
10 EoD Us (Army en 'IISAF)

J Tunesische politie-agenten
Schol-en (burgerlijke en militaire) 4Zl personen

Hogere Reserveofficieren : 14

Rijkswachters I ]2 personen

Kursussen aan polltie-agenten (in tret kad.er van terroristen-bestrijding)
]8 personen

q^
-:.- 4.É L


