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loespraak gehouden d,oor de nationaLe voortritter
'.:.

Voor de vierde opeenvolgende maal- zijn wij hier opnieuw 6anen in de

instellingen van onze vrienden uit de aktieve d.ienst, dit dank zij de

vriendelijke oed.ewerking van KoloneL Dumont'en:zi5n p1oeg, die we

hiervoor hartelijk danken"

Voor de eerste keer, en om redenen die wij u hebben uiteengezet in ons

bulletin, hebben wij de dagindeling van d,e organisatie gewijzigd.

Ondanks deze w|-jziging en het wat ongelukkig ÊamenvaLlen met de

Plebhtige Kommunie in sommige streken van het Iand., kunnen wij ons toch

verheugen om het aantal deeS-nemers, dat gelijk is aan de vorige jaren,

zich vandaag bij ons te voegen, te bedanken met een speciale groet voor

de charnante daneô die van d.e partij zijn.
Onze meter, die in het buitenland vertoeft en niet aanweaig is, maar

zLcn verontschul-digt, stuurt ons haar beste groeten vergezeld van een

charnante gLim3.ach" r ,.1

Onder onze gerrezen korpschefs hebben wij de eer Lt"KoloneL LHOST en

Kol-one1 PAELINCK, een vriend van de ontraijners, te ontvangenr evenals

Mevrouw DAUTEI,, weduwe van een oud korpschef"
Met eerbied begroet ik ook een van onze anciens, een oud ontmijner

- van de Sektie Luik, Generaal- TAYMANS"

ldij hebben verder ook het genoegen straks de Kdt PauJ- Gervy, ereLid,

: . te ontvangen, vergezeld van zijn dame"
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Langs ons bulletin otil r onder de

hebt u vernoinen dat errkele va'n

verlaten tijdens het afgelopen
'..u'u.og enlce:Le nam'ên terug,

r' j . 'a

MeLde ik u vorig'jaar vanaf dit spreekgestoelte, het heeiigaan van

de draaischijf van de Verbroedering, de schatbewaarder en opsteLler
van de rernre, de Heer Piereuae, dan hebben wij nu de nationaLe

ondervoorziiter, de Heer Oscar Liirotte, verlorèn"'Eeir sterke
afvaùdiging van de lede,n van de beheemaad., waaronder het merendeel van

de provinciale voorzitter€r en van de D,O"V.O", deze onder leiding van

Kolonel Dumont en vergezeld van de nationafe vJ-ag, hebben'hêm naar

zi jn laatste rustplaats begeleid"

Met de vertegènwoordigers van het'Huis der Strijdere, va$ dê weerstand

en van bet geneentebestuur, hebben wij de zo verdiende hulde gebracht

aan d.eze rechtschapen manr aan deze ijverige beheerder, aan d.eze

organisator van onze pelgrimstochten naar Stavel-ot, en wij'hebben,
in uw naam aan Mevrouw Linotte en familie onze gevôeIens van diepgemeen-

de syrnpathie betuigd eÊ ons opreehtrr ontroerd rouwbeklag uitgedfukt.
'

A1 de makkers die ons vroeger of recent nog zijn ontvallen, hebben

wij deze week verenigd in eenzelfde geneenschap van gedachten met

het neerleggen van bloenen op het graf van onze briljante chefr.

Generaal Sevrin. :

Tot aller vrome nagedaehtenis \Éaag ik enkele ogenbLikken van'
ingetogenheid ioc.ôooooè Ik dank u.

Na deze nogal lange inLeiding vermeLd ik, zoals gebruikeLijk, dat
onze aktiviteiten zich beperkt hebben tôt'onze algemene vérgaderingen
en onze pelgrimstocht naar het Nationaal Monurnent en dat de meer

dynanicche onder onze provinciaLe afde3-ingen, hun eigen akties hebben

voortgezet met het vieren van onze patrones Sinte Barbara en het
inrichten vân een of ander intiem souper, dat aldus de band. onder

de leden wat naulrer toehaal-t.
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lk feleciteer ze Ln naatn,-v"ap de beheemaad, die zeLf trimeetrieel
samenkoBt en de een of andere afvaardigt om hen te vertegenwoordigen

op de verschillende vaderlandsLieveade menifestatiee"
..'.'..'-'''.'.'

Ons bul-Letin frDe Ontmijnerrr blijft regelmatig verschijnenr maar

onze vrienden van.de aktieve dienst hebben meer gedaan" Zij hebben de

weddenschap aangegaan ons het materiaal, de fotofs en de fotokopiers

van dokunenten ter hand te steLl-en die ons hebben t-oegelaten het

:::"ï"::"r:::;ri;ï:ï:,:."**"" 
te stellên' waarvan de eksempLaren

Ik stel er nognaals prij6 opr in naaro van de Verbroederingr hu3.de

en dank te brengen aan K.qlonel Dumont en zijn meder*erkersr voor

het explooi dat zij hebben "Ë""eu"fiiti; zo ook aan onze vriend
Verdoodt van de afdeling Brabant die dit Herdenkingedokument

voltooid heeft

Alvoreng de dagorde van onze algenene vergadering aan te vattent

wil- ik u nog wijzen op de pelgrimstoeht naar Stavel-ot, die zal-

plaats hebben op zondag 9 september" De richtLijnen aangaande de

organisatie ervan zullen verschijnen in ons. eerstvolgend buL1-etint

maar het scenario, zoa3.s voorheen op punt gesteld door de betreurde

Oscar l,inotte, za.! in grote lijnen gehandhaafd blijven"

Tot slot neen ik uw a1ler vertolker te mogen zLjn om te zeggen

zoals Staatsminister Baron Kronacher, dat de Verbroederingt

innig verenigd op nationale grond, kJ.aar staat om alles wat

nogel-ijk is te doen, ja zelfs het onmogelijke, orn België intakt
en Leefbaar te bouden. Dat is mijn vurigste wensô

Ik dank u voor uïtr goe de aandâcht "

E. G.
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PE:rt 2. Statutaire verkiezingen

Geen enkeLe kandidatuur werd ingediend buiten deze van de uittredende
beheerderso De vergadering berkiest door haadgekLap de herea Eeckhout,

Meerseman, foussaint, Van Cleuvenbergen, Vanden Eynde en Vanderick.

Punten ], 4 en q

De afrekening voorgelegd door d,e sekretaris-schatber,raarder BERGES werd,

na voorlezing door Mr" Vervenne van het verslag der verifikatoren,
aanvaard en ontl-asting wordt dan ook aan de beheerdeps gegêve[.

Punt F. Uitr,ei\ine vag de Fnetq\e+s,v.o"v" 49 3î
De president reikt, met zijn geS.ukwensen, het diplona en het ereteken
uit aan de laureaten voorgedragen door de provinciaLe sekties.
Het betreft :

Delhez Franz lste ba*et op zilveren medaille
DtHondt Gibert zilveren uredaille

bronzen rnedailLeAngely Jean bronzen medaill
Cnockaert Géo idem

Coeynans .André idem

Debras Franz id.ern

Demeyer François idem

Denamur André iden
De Rycke Roger idem

GilLet Louis idem

Vankeirsbilck idem

Vrancken idem

Punt .6a* Voor hun verrichtingen in d.e ontrnijningsdienst werd het
! dipl.oma èn het ereteken van ontmijner uitgereikt aan r

Denan Joseph Debuysere Robert
Tant t"laurice Triempont 1,Ii11_y

Van Poucke Julien
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Punt 7" Allerlei
'

a. Uit naaû van de OAD stelt de Heer Vervenne de statutaire wijziging
I

voor diq hiJ voorgesteld had aan de Beheerraad, betreffende het

artikel 1p betrekking hqbbend .op de aanste-Lling v.an de voorzitter
did'aktueeL statutair altijd een officier noet zijn.
Oe .1roorgeetelde wijziging sLaat op de urogelijkheid, in de toekomst,

dat ieder effektief Iid, deel uitmakend van de Beheemaadt

vooriitter kan benoend worden.

Deze wijziging zaL aan de volgende algenene vergadering voorgesteld

worden zoaLs voorzien in de statutenc

b. De bijdrage voor 1985 blijft behouden op 210 tr'r"

D.e dagorde uitgeput ziJnde, wordt de vergadering opgeheven te 12 H 15"

In afwachting van de Self-service, hebben onze vrienden van het

aktief kader een gulle aperitief aangeboden"

Wat te zeggen van de Self-service? Heel eenvoudig dat hij op alle

punten uitmuntend was. De nieuwe chef-kok Mr Van Ermen .fozeï'en zijn

helpers hebben zic}:.ze\f overtroffen"
Wij hadden d.e gelegenheid hun onze gelukwensen aan te bieden aLemede

oTrze dankbetuigingen en dit al-l-es tijdens foto-opnamen.

De atmosfeer, de ontmijners waardig, was geschapen en het is omstreeks

16 H 10 dat de eerste vertrekkers met spijt afscheid nament

belovend, e}s de gezondheid het hen toeLiet, zich volgend jaar

terug te zien en voor velen reeds op ! septeraber te Stavelot

met de Herdenkingsdag"



0nze bedevaart naar Stavelot op zondag 9 september 1984

Hierond.er vindt u het verslag van deze rnanifeÀtàtie, iiàentietc a"n

deze van de vorige jaren"

Hetrmidaagmâal lcost 43O tr, alles inbegrepen, met volgende spijskaart 3

d Kervelsoep

- Pastei (met augurken, uien, selder, wortelen, en mayon4ise)

- DiJonees varkensgebraad. met boontjes en gebraden aardappelen

G

- Konijnenbil van grootmoeder (met witte wijn, ui.en room) en

gebraden aardappelen
, - Nagerecht : gebak of ijs

- 1 fles Bordeaux voor 4 personen

- Koffie aangeboden door de eigenares

ZoaLs gewoonlijk zal een verantwoordelijke per sektie het geld voor
: het middàgrnaaL innen van de leden van zijn sektie.

fen einde ons toe te laten de _qodige sch.ikki.ngen te treffen moet

het aantal dee1.nemers medegedeeld worden aan onze vriend Marcel

CHOUFFA,RT, Aux Granges , 5? r, 4ltj Cternont-sous-Huy.

feL. A41/75"11"33 van B Hr tot 1211r en dit op,O augustus ten laaste.

Pr of oc oL van -ùe Flecht i$he *eTr

1O Hr ]O - Verzameling van de deelneners aan het stadhuis van

Stavelot - Kontaktname met de Autoriteiten.
1O Hr 50 - Vorming van d.e stoet en vertrek in d.e volgende orde :

âc Gemeentelijke politie
b. A.fvaardiging van het Leger

cr Koninklijke Harrnonie ttlrH'{IILATIONTT van Stavelot
d. De Vaandels

êo De gerneentelijke Overheid en de Beheeruaad van de

Verbroedering

f. De provinciale sekties van de Verbroedering
g" Andere deelnemers

11 Hr OO - H" Mis in de kerk van Stavelot, opgedragen aan onze

gevallen kameraden"



11 Hr 45 - Hervorming van d,e stoet naar het gedenkteken van d,e

sLachtoffers der twee oorlogen. - BloemneerJ.egging door :
1. de burgeneester

' 2. de voorzitter van de Verbroedering d.er Ontrnijners
3" andere deelneners

12 IIr ]O - Plechtigheid aan het Nationaal Monument der Ontnijners van

a" Ter p3-aatse stelling - Uitvoering van de Mars der ' , -;' ,

Ontmijners d,oor de Koninklijke Harmonie ttlIHvIULAÏ'IONtt

b. Op dit ogenblik nemen plaats recht voor het Monunent :

1 " De burgemeester

2o De Beheemaad van d.e Verbroedering'

3. De bevelhebber van de DOVO

: Do4grr-eppgl door Dr" PRIGNON en adjudanten CRABEETS en

LALLEI!{AND

c. Bloernneerlegging door :

1" Verbroedering der Ontmijners van BeJ-gië

2" Stad Stavelot
t" Bevelhebber DOVO

4" Andere deelnemers

d" Uitvoering van het Vaderlandslied door de Haruronie

12 Hr 45 - Na het beëindigen van de plechtigheid aan het Monument,

hernemen van d,e stoet naar het stadhuis alwaar een ontvangst
geregeld is in de zaal van het Kapitel

13 Hr 3A - Gezamelijke deraokratische maaltijd in de ttAuberge SAINT

R$'{ACLEI'

NoB" De afgevaardigden der sekties worden verzocht, ieder
voor wat zijn sektie betreft, te zorgea voor de goede

orde bij het opstellen van de stoet"
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; Ik'was vier Jaar toen deze van de grote oorlog, bloCm in de loop,
vol enthousiasme, vertrouwend in de kortstondigheid van de oorlog
waarin zij vertrokken, samenschoolden voor het dodelijk aùontuur. Ik
zal nooit de uhlanen vergeten, hraarvan de helnen en lange lansen mij
'vcirechrikten,, zoal-s kinderen van mijn leeftijd kunnen schrikken.
ZoaLs ik evennin de fatale mei-dag in 1)1J zal vergeten wanneer mijn
vader, door de lottrekking gespaard, aangehoud.en en geweld werd. aan-

gedaan om ulteindel-ijk naar de zoutrnijnen van Sileziê weggevoerd te
worden. HiJ heerde pas na twee lange jaren, onherkenbaar en verzvrakt, I

terug.
Tijdens deze wrede afwezigheid, sprak mijn moeder, dit bewonders-

waard.ig mens, dikwijls, zeer dikwijls van de klein Be3-gen di.e, daar,
aan d.e Irjzer, voet voor voet ons Be3.gië verdedigden. Zij vertel-de over

koning Albert en van zijn echtgenote de koningin Elisabeth en over hun

kinderen, ltaarvan zij rnij de fotots toonde die ze zorgvuldig verborg"

Zij sprak mij ook over de Fransen, de heldhaftige rtPoilusrt en in het
kleine brein van mijn kind. zijn gewiegd door hoopvolle verhalen,

vroeg ik nij af waarom de Belgen klein waren. Zij moesten wel moedig

zijn om tegen deze grijzen te vechten die mij zo groot leken en waarom de

Fransen behaard'vtareno AlLeen God wist het. Nooit trachtte'ik deze

{.raagstukken op te }ossen door de vraag aan mijn moeder te ste}len.
Daar zij over hen'in deze bewoordingen sprak moest het weJ. zo zijn.

De ontberingen, armoede, terechtwijzingen waren het Lot van mijn
jeugdi onzê enige hoop om er een einde aan te stellen steunde op deaen

die, ginder, opgezueept door hun Chef, hardnekkig vochten opdat aIle
kinderen eens hun honger zoud.en kunnen stiIlen" :

'En dië dag kwam, hij droeg voor mij een aardige naam : wapenstilstand"
Deze naain is, mij bijgebleven a1s synopiem van vreugde, gezang, groot
feest" Dit lang verwachte ogenblik, dit sprbokJe.^weïù"héekelijkheid"
Ik zou van dichtbij de kleine Belgjes zLen r^raarover mijn ouders zoveel
gesproken hadden.

Het was te tuik op de St Lambertusplaats dat ik dit sublien monent

meenaakte" Nederdalend van de hoogten van A.ns kwam plots een invloed-
rijke etoet. Gezeten op de cchouders van mijn vad.er t zàg ik en bovenal
hoorde ik een militaire kape1, alle kopers nooi opgeblonken" Vervolgens
door een formidabel- applaus begroet, versehenen t Albert, d,e grote koning,

VERRE HE
-Ê----.r
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ELisabeth net de witte tulband, gezeten op een paard, eveneens wit en :.

achter hen de Prins Karel en zijn zuster Prinses Marie-José" Prins
LeopoJ-d marcheerde, eenvoudig, op zijn pLaats van gehrone soldaat, in de

rangen van het eervolle 12de Linie Regimpnt"

Ik kend,e hen'goed, zii waarvan ik zo dikwijls de foto bekeken had.

fn hun gevolg'dagi1""tden regimenten met kranige passen. Vervol.gens

kwam nog een mil-itaire kapel en ook hier heb ik een mooie sc.ene meege-

maakt : d.eze 'û,eroorzaakt door'een oud.e en gebogen man die pLots naar d.e

hals van een grote vent vloog schreeuwend : ttMi fi, rni pttit filr en d.ie

zi.c]n zonder meer in de rangen inJ-ijfde om zijn reus van een zoon te
volgen.

.:
De menigte bleef 'maar roepen : ItLeve de kleine Belgjesrf" Uiteindelijk

stelde ik de vraag : ttlaar waar zi jn ze de kleine Belgjes ? r! Mijn vader
schoot in de lach en zei :rrEn'dit alles, wat is dat li,'

En ja I ZLi waren daar, doch ze waren we1 goed gegroeid en. ze groeiden
nog neer in het respekt dat ik'hen toedrgeg. Bij de verhaLen over hun

lijden, hun buitensporige heldhaftigheid., 1".ra" ik met het verl-oop der
jaren nog meer te respekteren, zij die mij toelieten te leven en op te
groeien a1s vrij mens. Ik aanbad hen zoals goden toen ik vernam hoeveel
van hen ginder waren gebleven, in Vlaand.erenr 

. 
de grond van het vaderland

rood kleurend met hun b1oed, dan als wanneer zoveel anderen voor altijd
in hun vlees werden gemerkt

Het is aldus, door zovele herinneringen en respekt bezeten, dat ik
tijdens mijn 1even en loopbaan, sornmigen tqrugvond die ik eerbiedig
de ftGrote Ancienstt noemde" Het kind dat ik geweest was en d.at hen zoveel
ber,*onderd en in zijn hart gedragen had, is fier bij hen te leer geweest te
zijn" Daarom ook, verdwenen of overlevend, zij zullen voor mij steeds
deue van de vuurgeneratie zijn, d,eze van d,e GROTE"

'$,larcel LÂILEII{AND
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HEhTNNERTNGEN AAN DE LOOPBAAN VAN EEN ONTMTJNER dOOT MATCCI LALLU"IIIND"

In de eerste pJ-aats zou ik graag eerst een opmerking wil-len naken :
: ':

voor het grote publiek eindigt een oorlog, op het ogenblik dat de vinger

niet meer op de trekker van vuurwapene drukt. Het is volop vreugdel het.;

is een gevoeL van gelukzaligheid" V1ug, heel vLug, zeLfs te v3-ug, etonpen
'.

d.e gedenkenissen zidn af en dit is meneeli jk.
De strijdersr. door het geluk gespaard, komen terug, bebloemd en

gehul-digd door de nassa, hun verdiensten worden Langs alle kanten uitge-
bazuind.HunoverwinningenwordenrnetguJ.den1ettersgebeite]-d'inhet
frontoa van de zege... En nochthans ooo! Dââr, in de schaduw van d.e

ardenee bossen, dââr op de stranden van Vlaanderen, over gans het land

zijn er mannen die verder strijden" Zii ondergaan, en voor lange tijd nogt

en valse oorlog. Bijna elke week, 6onsde onverbiddelijkel duistere ,

dageliJks, leveren zij aan de grote zeis hun deeL aan slachtoffers. Dat

naakt het voorwerp uit van een gewoon onbelangrijk feit in de dagbladent

overigens snel vergeten; waaron zou iret and,ers ? gezien deze doden, d^eze

gekwetsten zonder roem vielen, zonder dat zij omringd werden door de

verering en het lawaai van de gevechten alwaar men anoniem doodt, zo maar

omdat het bevel daarvoor gegeven uerd c

Het is zonder wapens d.at'zij hun oorlog trotseren, deze van de mijnen,
'

deze van de bonmen. U heeft begrepen dat het oirtmi3ners warea deze

strijders uit de schadu!ù en dat ze hct nog blijven"
In ziJn tijd heeft generaal Sevrin, deze zeer betreurde korpsoverste

van de ontrnijningseenheden, een voorwoord geschreven voor een boek dat

handeLde over de daden van diegenen hraarover hij het bevel voerdeo

rr0ntmijner ! tdat betekent deze g'"n"etru"me term met de weLke men de rnan

beduidt die deze zending aanvaardde ? De ontmijner is deze die net een

zeldzaam geduLd en spitevondigheid het terein duim voor duim afzoc}at

tenelnde de, net duizend.tallen door zowel de vijand a1s de geallieerden,
ondergedolven mijnen op te zoeken, onschadeLijk te naken, op te ruimen

en te vernietigên" Hij is het ook die de zware taak waarneemt d.e voor- en

achterpassen van het leger te zuiveren van de niet-ontplofte bommen en

artilleriegranaten in ma6sa door het vliegwezen en de artiLlerie uitge-
strooid" Hen val-t ook ten laste het opruinen en vernielen van alle
springtuigen die een bestendig gevaar vormen voor de legers en de bevolking"
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De tj.tel ontmijner duidt echter een niet onbel-angrijk deel aàn van ziin
aktivj.te.itenr.naar het is onder die titel dat hij beJ.angrijké resultatent

die sterk aan de heropLeving van het land hebben geholpen, heeft

geb oekt , rr ( eind.e c itaat )

- Hoe werd,men itr die ti jd, ontùi jnerr ? Dikwl jls door he't giootste

toeval. Het weze u voldoende mijn'geval uiteen te zetterl roo Màar eerst

zou ik graag wensen dat u mij niet beschuldigt te veel, de ik-vorm te

gebruiken, maar hoe kan men daar aan. ontsnappen aLs men zi-in'eigen

herinneringen vertelt ;

Vrijwilliger vanaf 1g3O.en komend'ul+, het ]de Genie regiment, bevond

miJn.eenlreid zich bij de overgave te Hassel-t" De Duitsers verplichtten

ons Limburg te ontmiJnen. Voor de kleine geschiedenis, is hàt nuttig te

weten dat wij ter beschikking van d.e Duitsers gesteld weiden door de

belgische militaire overheid, doch dit heb ik pas vernomen na dê oorlog

uit de rnond van.Generaal Beaupain" Vier ploegen werden EanengesteJ-dr zij

omvatten twee onderofficieren en tien man" limburg werd in vier sektoren

verdeel-d, en mij persoonlijk viel het noordoosten van de provincie ten

deel. ALzo, voor mijn verantwoordelijkheid, gepl-aatst, deed ik mijn op-

leiding a1s ontmijner. Mijn na mijn, obus na obus,, bon na bon, kreeg ik

meer en meer ondervinding. Sons. een pijnlijke ondervinding t want hier

en d,aar werd de weg van onze kennis door kruisen gemerkt. Andermale

was het minder ergrzoal-s die onverwachte ontploffing te Mëchelenr van

6O tcg TNT in schilfers,,Alhoewel ik me op 25 m van de ontptoffing
bevond, werd ik op de grond. g:e!ûorpen, volledig groggy'

- De humor utas nj.et afwezig, op onze zendingen" Met zeveottg o**., 
,

miJn mannen werden we naar Martelange gevoerd en kregen het bevel een

duits nijnenveld, gelegen aan de grens met het Groot Hertogdom

Luxemburg, op te ruirnen" Onze benakers, oude Landeturmers die de oorlo$

14-18 hadden neegemaakt, hielden zich veiligheidshal-ve op afstand" tijdens

de verkenning die ik al-leen uitvoerde, STOP ".. MIJN? Een pl-atte ronde

mijn vooraien van een handvat en verder nog andere mijnen. Later lernam

ik d,at het een Tellermil€ wâso -Op de bovenzijde bevond zich een cylinder-

vormig uitsteeksel- netr .in het midden, een vijs waarvan de keep overeen-

stemde met een rood punt genoemd ttscharfrr, meer naar rechts een wit punt

gemerkt rrSichlt Hoe moest ik deze vijs d.raaien'r-zodat de keep voor het

wit punt kwam ? want, door deduktie, had ik besloten dat"$charftt(fret

rode) het gevaatr was, dus r*as |tsichtf (tret wtt) de veitigheid. \ )
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Na overleg.net ,d.e bpwakersr'UeXeirAen ue me Ïiun',vri}ledige onlnekwaamheid'

Z9 zegden datr, daar. ik de crr-ef 'van het tfspl'enkcommandoff was, ik deze

materie zeLf moest beheersen. Daar ik zelf over geen schroevendraaier

be.schikte, zag Lk op de grond. een frans nuntstukje en gebruikte dit

aLs werktuig" EnkeL op dat ogenblik besefte ik dat mijn geirnproviseerd

werkti{g 
.de 

leuae droeg |tVriiheidr '(i.k htas gevangen) , ttGe1iikheidrf

(welke?),ttBroederlijkheid.tr (waarschijnlijk deze van mijn bewakers')

=. Drie maand na d,eze episode, achtten onze cipiers waarschijnLijk

dat ze ons genoeg gezien hadden en stelde gans het contingent in vrijheid"

Mijn opLeiding als ontmijner bleek een vroegtijdig einde genomen te

hebben. En nochtans de 16 juni 1p42 vroeg ik om ingeJ-iifd te worden bij

dE 'IDJ,ENST VOOR OPRT]TMING EN VERNTETIGING VAN ONTPLOFFINGSTUTGEN?I diE

Werkte' onder het toezicht'van het Commi,sariaat Generaal van d'e

uederopbourrr en meer in het bijzonder onder de leidin8 van'Majoor samyn.

De DOVg had als opdracht,de ontploffingstuigen te neutraLiseren die zich

bevonden op'burgerl"ijk terrein, t.t ozo .op.grondgebied rechtstreeks of

onrechtstreeks door de bezètter en zijn bond'genoten niet bezet' Vier

va.n mijn vrienden van het ]de Genie vqnden de dood bij het onschadel-iik

maken van een engelse bom. Ïk ging vrijwillig in dienst op de dag van

hun begrafenis. Het betrof de ad.judant Brauns, de lste sergeant Colson,

sergeant Leroy en,korporaal Jonas'

De offieiële zending was deze die ik hiervoor heb beschreven" Daar.

tegenover bestond d.e niet-officië1e zending uit het op plan brengen

van I|AERA BOMBïNG, de aard en de o*ï*r,g van de schade ten gevolge van

een bomaanval, de redenen vân de misvuren der bombuizen" Deze inlich-
tingen bereikten Lond.en door de toenrnalige gebruikeLijke !'Iegen. Dit - i

kLandietien werk was de oorzaak dat luitenant Pierre Boverouxr onze

dienstoverste, aangehouden werd en in de gevangenis van St,-Gill-is
stierf ten gevolge van de martelingen" Ook maakten wij zekere bommen

ledfg ten einde de weerstand te voorzien van springstoffen.

- Uit die tijd, die in sommige aspekten ons meesleepte, wi1 ik twee

van de vele herinneringen aanhaLen" Zo, op een dag in maart 1i4J werd

ons 6emeld dat er een niet-ontplofte bom gevonden was, dicht bij een .:,:"',)

alleenstaand hui.s op het platteland te Alleur. Mijn collega, Joseph

Massart en ik ze3,f begeven ons naar de aangegevèn plaats op ongeveer

twintig meter van een huis" Wij graven tot op ongeveer drie meter diepte,
en stelleu vast ddt we nog ongev€er vijftig centirneter moeten uitgraven
alvorens het tuig te bereiken. De avond begint te vaIlen.
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llij zu3-J-en morgen verder doen",Terug op de zetel- van de dienst vernemen tre

dat een engel-se bom van ZJO kg, waarvan men ons de kenmerken van de buie
geeftr {e Namen tot ontpfàfting kwarn, ôie vier ontrnijners gedood had, die
beLast waren net de neutralisatie. rs Anderendaags zijn we terug te
Alleur; de grond weg en het' tuig komt te voorschijn" Verstomming I !

Het is een.engelse bom van 2)0 kg en de kenmerken van de buis zijn dezelf-
de aLs deze vaa Nailen"' llat 'te doen ? De logische besLissing : ter pLaatse

verniel-en, doch dit'staat gel-ijk'met het vernielen van het huis bewoond ''

door twee ouderlingen. Na een lange discussie, kunnen wij bekmen dat dè

twee oudJeo, niet gans gerustgesteLd, zich verwijderen" Massart en ik 'i

kruipen terug in het Bati noppen vertel-lend (ik denk dat men ditItgroen
]-achentr noemt). Een kwart draai door Massart, een kwart draai door uw

dienaar net een nop tuosen elke kwart draai erL zo voort. Drie verschrik-
kelijke lange ninuten, de buis komt er uit, het werk is af" Maar hlaarom 

.

Namen en niet Alleur ? tJii hadden de gel-ukszegen I

(Wordt vervolgd)
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.OND'ERS C HETDTNGEN

.'''
Wij vernangn dat 'het de Heer Minister van.,Iandsverdediging behaagde

toe te kennen aan :'
ÂdJudant Ontmijner o.r. Marcel LALLH'{AND het onderscheidingsteken van

TIdEE Gfi(RUISTE $ABEIS MET BARET 4O - 4:, in brons aan te brengen op het

Lint van het Ridderkruis in de Ord,e van Leopold II, a1-s erkenning van

bewezen diensten aan het land tijdens de oorlog 1940 - 1945.

Dezelfde onderscheiding, doch met een baret in verguld zilver aan te
breùgen op het Lint van het Ridderkruis van de Orde van LeopoLd werd

toegekend aan de Adjudant Ontmijner'o.ro Henri MARCHAL on dezelfde
redenen.

:

Zij behoren allebei tot de Sektie Luik van de Verbroed.ering der

Ontmi jners.

Onze beste geLukwensen aan deze beide luikse vrienden.

E" G.
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GELEZEN VOOR U

,,'.
Âlbert I de Oneewone

:"j,-.-

Dossier samengesteld door JO GERARD

HERVE GERARD .

trAlbert I de Ongewonett is een boek dat thuisho-ort in het bgekenrek

van al de urienden van 3e1gië en het Vorstgndom.

E" G. ,{ -

Hier en daar oPceraaPt oocsâ

Uit ttDe Kroon"

Driemaandelijks tijdschrift van de Dynastie Beweging Nr,1r'3- 1984
''-1--. --'^-': j.j

Zoals Koning B'ordewijn 1"i op ire! Koninklijk Paleis de 1f januari

tijdens de ontvangst van de VJetgevende Machten : 
:

Het is tiid een einde te steLlen aan trleder voor zLelltl

En de opsteller Mr. rl. KAISTN eindigt net tekstueel d.e- woorden

van de S.oning aan te halen die aan ieder van ons vroeg :
n In plaats van zulke inspanningen te. leveren teneinde de analyse

te naken van wat ons kan scheide'n, doen wij er niet beter aan

te zoeken naar de afhankelijkheden, de vervolleil.tà{ag.eni'ilLe de

bron kunnen zijn van onze groei en werkgelegenheid ?

In plaats van een groot gedeelte van onze energie te verspLllen
aan onze twisten, ons te scheiden en dus ons verzwakkent

bundelen wij al onze krachten te samen om te bouwen en

herop te richten. Laat ons dit doen op alle scholen :

regionaal-, nationaal, internationaal. rr

De leden van de Verbroedering ù-in verplicht de koninklijke
richtlijnen te voI-gen en het voorbeel-d tonen van Solidariteit en

Eenheid" Onze Nationale leuze komt nu meer ctan ooit tot haar recht"

E" GO
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'

Voor U gelezen in België Ee:rst (tlei - Juni 198,1+)

( UittrekeeL uit het moreel verslag van de Algemene Sekretaris)

De VOV is van p3-an bij d.e BFVO 1an te dringen opdat deze haar
mgree1- gezâg bij de bevoegde Overheid. zou doen gelden om de

toekenning van de NationaLe Erkentelijkheid opnieuw mogelijk
te naken voor de Oudstrijders die hun aanvraag niet voor de

vervaLdaturn hebben ingediend"
,ll

': 8" G"

Een oproep van het Nationaal Comité van de 40ste Verjaardag van

de Bevr.ijding"

:

Dit Comité doet een oproep, 1.angs rondschriJven, getiteld
ttsolidariteit in de Herinneringtt, aan a1 de Vaderlandslievende
Verenigingen van het Land teneinde deel te nemen aan de

Nationale manifestatie te BASÎOGNE op 2] Septernber 1984"

D9 bijzonderheden van deze manifestatie- zullen medegedeeld

worden aan de afgevaardigden van de Sekties tijdens de volgende

vergaderi.ng van de Beheemaad voorzien op 24 Juni 84"

E. G.
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fn de franse uitgave verschijnt hier een verzenbundeL van d.e band van

Marcel tAttB{AND, gewijd aan z;ùda ,eti*iâ.'ena*t<er Oscar LrNorrE.
Gel"et op de rnoeilijkheid van de vertaling laten wij hier deze tekst in
originele taal verschijnen.

..,...!i ..,, : ..: i. . .--,.:... i:

EPÏTRE A OSCAR LINOTTE

Tu étais mon oopain, nieux, mon ami t 
,,,,

Depuis tgnt dfannées nous étions_ uni
EnsernbLe noue vêctmes une mission exaltante,

.:. i. .

Qurlye.c .pa,!i_e.nce, et passion nous voultm.g.s êclatante.
: .-..i1, .,:

Jours après joufr moie après mois, ton métier de démineur

Tu lra assunné dans lfonbrer êD siLence et sans les honneurs :' :..
Sans 1es honneurs dont se prévalaient de moirs néritants"
Toi tu tf es contenté df al-Ier plus Loin, toujours d" lravant.

' : i' ii I 'i

Ce métier quê déLibérénent tu avais choisi
Ctest en volontaire de guerre que tu lras accompli.
Rien quê ces titres auraient dt te valoir 1a reconnaissance del-Ia Nation,

Mais crest qutils sont peu pressésr ceux qui se devraient de gLorifier de

Petit à petit ltoubl-i srest installé, telles actions.
Mais cet oubli nrest-il point prénédit6
Par ceux 1à même que pouvait gèner 3-a gloire
De ces démineurs qui avaient fait leur devoir ?

Maintenant que est entré dans Ia paix éternelLe
Reçois lfhommage de tous tes amis de te Fraternelle"

Marc el LALIEI'{AND

(-luin 1984)
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Wi j vernemen het van onze

Prosper DEPOORÏER

Jozef DEMAN

Rlchard D&(EYREI

Gaston BOEIS

Oscar TINOTTE

VANDEUfiLDE
._.i , 

... . .

Gilberi 'vANôosg
l

De dochter rr*l ou.%e

. .; '. j , .' . .. '-.., r''...

, ., 
t... i',,i:. ,

Wi j bie d.en aan de families onze

'- t::
....

:

zeer t oegewi j de le den,

Weçt lflaanderen
n il

ntt

Henegoubren
.- i'

Luik ;,' ::
Oost lllaanderen

...
van rde sektie'

ilttil

tt .tt rt

n -il : tt :
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DE GEBEILRTENISSEN ( van Maart t of Juni).,, ,

ZENDING EOD r 1123 uitgevoerd,
ZENDING lqq ; 15 uitgevoerd.:
SPECIALE WERKEN :
ffi.i :..:. :.

- Detectie te nÀgnrN : 2 IIa
;..

- Werf te GROENENDAAL :

gedetecteerde oppervlakte z l41..B8 n2

gevonden tonnenmaat : 14 TON
; ; il;É,.,j.

Afgelegde. kiloneters : 88"577

CURSUS ':
::;

- Info IED voor burgers : 45 personen (f + U)

e Agent EOR Gd . 11 pers one n (tr,' + N)

- Einde cursus en stage 82 (midden niveau) : 1l waarvan -. 3 Offrn (f'+ H)::
- 1 Ooff Luxembur-

'...1
_..:....

ger
VERTREK

Na aeven jaar dienst heeft Kapt DELANGHE de DOVO / LuIL verlaten.
Hij zal tewerkgesteld worden bi-i 23 l,og I'J-ZEILIK. IIij zal vervangen
worden door 1Lt SAIIELKOELS, aan het hoofd van de DAVO / Lu$ MEERDAEL

op 29"O6"84"

BEZOEKERS

Buiten de Algemene Vergadering van de Verbroedering van de Ontmijners
hebben wij nog het bezoek gehad van : - 52 burgers

- 2A militairen (Belgen en

buitenlanders )

TENTOONSTELLING

- Handel-sbeurs van en te LUIK

- rr40 ans APRSS!| COMBLAIN au PONT

- HandeLsbeurs van en te MOESKROEN

HUI{EIIJK

CLC DAVID D" is in het huwelijksbootje gestapt op 11.05.84.
Beste gelukswensen aan het jonge paar.



GEBOORTEN

Defami1ievanonzevriendeaheeftzichuitgebreid:
- kleine TOM is geboren bij l0tdM IIEYS E. (O4.O4.84) '

- kl-eine CASSANDRA is geboren bij Brig NIJS M. (11.04.84) :

Feleeitaties aan de gelukkige ouders

OilgEVATLEN

- Onze coll-ega l0llM SAUDOYEZ heeft tijdens het schaatse.n een ZICÂRÉ va1

gedaaaenheeftzijnschouderene1Jebooggebroken.:-
Na een (pijnlijke) hersteS.periode (voor Mevrouw) is hij terug'bij ons.-

in dlenst gekomen in topconditie" i :'. 
:

. .' 
' : :

: '- Ti.jdens,een zend,ing heeft onze coLlega B::ig NIJS zich verbrand door

IPSEIIE . IIij is monenteel in behandeling in het miLitair ziekenhuis:
te Brussel" Wij wensen hem een spoedig herstel"

':r '



Een olrd ' recept

.'', 
-L

ïedereen denkt weL eens rret heinwee terug aaB de dagen dat we nog

snotters waren. Hoe gemâkkelijk Bing a}le.s toen, Neem nu een

piknic namlddag iraqr we ze1f. onze boterharnmen klaar maakten.

Hier volgt een recept dat U zal doen terugdenken aan die mooie dagen.

- Ge neemt twee :srlêdên brood"
'' t .;

- Ge zet de boter,' chocopasta, conf,ituur(Jaua .is beter, dat is meer

vloeibaarl klaar op tafel. .

- Ge neemt een ei. uit de frigo en laat dat va1len (per ongeLuk), ge..'
verd.oezeLt het een beetje deor het met uw voet onder dc.Irigo te duwen"

- Ge neent een tweede'ei met meer succes.
: ..

- Ge zoelct e,en pan, bij voorkeur een diepe kom.

-.Nu steekt ge uhr nes in de boter tot op de bodem en ge haait er een

goeie schep uit, die smeert ge goed dik op het brood en l-aat nog een
:.'beetje boter âan het nes kleven.

I

- Nu steken we het mes tot beneden in de chocopasta en halen daar

een enorme schep uit. Smeer d.eze over en onder de boter op het brood"

Laat nog een beetje chceopasta aan het mes hangen".

- Nu gaan we de kantjes van onze boterham bijwerken, we nemen de pot
jan en laten het met'boog,Jes op onze boterham lopen.

- Uiteindelijk bereid.en we ons eitje : v,re breken het ei op de rand van

dqkomen1atenheterinva11en(kangeenkwaaddatdehe1ftvand,e
' 'i

schelp neevalt)" We zetten het gasfornuis op volle vlam en wach.lgp,.

tot de bovenkant van hèt eiwit zwart begint uit te slaan, Met het
eiwit kunnen we nu toch niets meer aanvangen, daarom zul-len we al-leen

proberen nog wat aangebakken dooier af te scheppen en dit als
toemaatje op onze boterham te smeren"

- lieern nu een paar: bl-aad.jes keulcenpapier, (geen atu folie of boterpapier)
draai nu de boterham in het keukenpapier, 1eg uw linkerhand op de

boterham en druk met uw rechter op uhr linkerhand tot alles goed

plat is. Stop d.it geheel in uw broekzak en laat het er minstens tvree

uur inzitten. 
:

smakeli jk pâpa bosbom



Uit het leven van PLerlouis de zeune van Rotra:rd de kiekenboer

PierLouis hraa:aL "jare[,!t6e'tt1'*indgrert zoa]-s hij zglf pei.
TIij1.iepa1dagenzenuwachtigr.ond,zijnAngè1ewistnietwater

-:jr

scheelde met hare û!ârl 
:,

ItMo Pierlouis, tochl go je,ru o gouue a minute stille zitten, seffes
kriegek nog rt vliegend sch.oo van oal joen getsjoel"rr
rrAngèle joenlc, ken kun der nie andoen, mo tkmoen e kik noaste weke no

Heverlee voe gunter de pérmanenscheite goan doen" Sn.ke zin dfer nieen

gerustin, rt is nie dak rnin job nie en kenne, mo mèda1 da nieuw tug
, I ,: I :

dandie mann alle stappe bie kriegen, zoud a mens der ze kl-ute bie ver.1ie.i'.:i:
; .i- ..1 :. .. . ..

zen" Tis oal van da tir! woâ dattêr van d.ie ::oare bateriejen inzitten, van

diezukke daJe aIle stappe noe bieloajen en'die noois engoan.

En tonne da gelv geval met die lange platte wielen,, doa zie je:nu a kè

nietenrneij" Zoe je geloven.irngèfe dak da spul nog nooiten goan uithoaLen.
- I . .., ...'

Akke goan upgeropen worden voe àukka iejee'dé gevoL, kegoan godveg,

1OO gram ,p r",, gat plakken en ke zoen a ké willen weten dat jie nie en

zoe spring. zè. Ke moekik dat ollémoaIe nieenweten van die rikse stroal-en

met dienen roaren appareil-.tl
rfJamoja vant tochn gê moe gie d.ovoaren toch a zo ni.e 3-open tr:unterr Be

gogie doar toeh a schoone' frang verdienen" lt

rf!.Iuk de godver zeg ge gie nu, a schone frang verdienen, ge zi gie nie
goed zekers. Tes kerd.ju allichte zes noanden dak achter mie

cens lopen schuffelen. rr

PierLouis de zeune van Roland. de kiekenboer liep al sakkeread naar buiten
en ging op de hoek een ferme pint pakken"

Volgende maal rneer uit het Leven van Pieflouis de zeune van Roland .

de kiekenboer.

papa bosbom


