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Voor de 34e keer gingen h'e dlt jaar naatr Stavelot om

hulde te brengen aan o'nze dierbare overledenen.
er

0nder de talrijke aanyezigen merkteR Lre o.ê. Mevrouw
GE0RGE, weduwe van. onze vroegqre voorzitter, Mevqouw SEVRIN' _onze
meter, Mevrguw DAUTEL, weduwe vair een vroegere Korpscomnand,ant t

het schepencollege, lla joor DESEYN, Korpscomnlandant 
- -Yal de

0nÈmijningsdienst van de Landmacht, vergezeld van zijn offici'9rqn
en .én éelegatie van zij! eenhei{, Luitenant-Eer -Zee DAEIiS,

Conmandant rràn de groep Duikers-Ontmi jners van cle Zeetnacht n

vergezeld door een -delàgatie ual zijn eenheid, alsook een
u"ri"g"nwoordiger .van de Luchtmacht, een delegatie van de Wing
DUREN; en een vertegenwoordiger van de Cornmandant van de Provincie
LUIK

0mstreeks 1030Hr vertrok 
-

door de Koninklijke Harmonie ttlr
SEVRIN de eucharisÈieviering oP.
moed van de ontmiiners en bracht
velen onder hen hadden gebracht.

Na de eredienst tro\ de stoet
Overledenen van de stad STAVELOT. Daar
van het ttTen Veldett en de BrabançOnnet
burgemee s ter , de Voor zltEer van onze
af gèvaardigde van de ltling DUREN.

de stoet naar de kerl<, beBeleid
Emulati-ontt. Daar droeg Delcen
In zijn homilie loofde hij de
de offers in herinnering die

naar het Monument voor de
hrerden, onder het spelen

bloemen neergelegd door cle

Ver broed er ing en door d e

De stoet t'rok dan, nog steeds onder
in de richting van ons monument.

muzLekbegeleiding'

Daar namen de verschillende. autoriteiten hun plaaÈsen in
onder de tonen van de Mars der Ontmijners.

Majoor DESEYN, Korpscommandant-van d.e 0ntmijningsdienst
van de Landmàcht, hiel.d er de volgende redevoering:

Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren Schepenen - en gemeente-
r"àasleden, UijttË."" de YootzitËer van de Verbroedering ual de

Belgische Ontmljners, beste marraine r - 
vrienden ontmijners, Darnes

en Herenr oP dele ontroerende dag van herdenking loud ik eraan te
onderlijnén 'hoeveel belang wij héchten. aan de banden van solidari-
teit, îriendschap en treà"r"i3d" begrip die door de jaren heen

steeds hechter worden Eussen de ontnijners van a1le !eeftijd '

Het is een gewoonLe geworden on tijdens deze ceremonie de markante
operaties te vermefOèr, van de Ontmijningsdienst u?l d" Krijgsmacht
sinds onze laatste bedevaarÈ naar Stavelot. U zul-t bemerken dat
onze werklast geenszins vermindert.

Inderdaad' vanaf 01 septernber 1986 tot ot) vandaag 1{erden de
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0ntmijningsdiensten van de Krijgsnracht geconfronteerd met 3800
aanvragen tot opruiming van oorl,ogsmunitie ontdekt op het nati-
onaal grondgebied. Deze aanvragen vertegenv/oordigen niet ninder
dan 300 ton nunitie daterend uit de laatste wereldoorlogen. In
deze to'nnenmaat zijn 29 ton toxische munitie begrepgn aikomstig
uit de Eerste l{erel"doorLog en 50 vliegtuigbommen variërend van 50
tot 1000 kg die tijdens de Tweede i,Iereldoorlog boven ons land
gedropt werden.

Aangaande de technische bijstand die wij verlenen aan de gerech-
teLijke autoriteiten in hun strijd tegen het terrorisme en het
grooÈ banditisme waarbij explosieve tuigen worden ingezet, hebben
wij onze positie geconsolideerd. Voortaan worden rle 0ntmijners
unaniem erkend door de magistratuur, de politie en de Rijksr+acht
a1s zijnde de enige geldigà spèclalisten en experten in Beigiii in
dit uiterst delicaat domein. Getuige hiervan ztij onder andere de
Procureur des Konings van Luik die zich onlangs nog lovend uitliet
over de inzet van de ontmijners. Ik neem de vrijheid zi'jn woorden
letterlijk te citeren.: tfHun be'schiltbaarheid en de nauwkeurigheid
van hun observaties strekken de Ontmijningsdienst tot eer en gÀtui-
gen van de werkelijkheid van hun wil om ten dienste Le staan van
de nationale gemeenschaprt.

Bestaat er een m'ooier voorbeeld van onbaatzuchtigheid en toewij-
ding aan het vaderland'dan de reddingsop'eraÈie tijdens de Lra-
gische schipbreuk van de Herald of Free Entêrprise op 06 maart
1987 aan dewelke oîze vrienden duikers-ontmijners van de Zeemacht
hier aanwezig zo eervol hebben deelgenomen ?

Ik verzeker U, Dames en Heren, onze wil om de natie te dienen is
een diepe werkelijkheid, een erfenis van de ontmijners waarvan de
naam gegrifd is in de bronzen platen van dit monument.

Na hem was het de beurL aan onze vriend Marcel Lallemand
om ons zijn gedicht voor Èe dragen:

REMINISCENCES

Et que passe vite, beaucoup trop vite le temps.
Et que sfefface forcément le souvenir
De 1répopée que vécurent ceux des nôtres dfantan
Qui, sur notre terre Belgique, sont 1à à gésir.

Les pleursr Les regrets ne peuvent 1e ressusciter,
I'tais pourvu que 1a ferveur de notre souvenance
Soit au moins égale à I-a pieuse piéué
Que nous ,.témoignons dans une f idèLe constance.

Qutest-i1 de plus noble et de plus valoridant
Que ltamour fraternel qutà tous'nous Èémoignons?
Nous nous devons de conserver durablement
Lrindéfectible mémoire de nos compagnons.

Pour ceux cles
Pour ceux des
Pour ceux des
Pensez alorsr

nôtres qui, sur ce so1, ont déminé
nôtres pour qui fut si cruel 1e sort,
nôtres qui, pour cett,e t,err€ r onL tant donné
avec forcêr à ceux frappés par 1a mort.
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Nous 1es démineurs, 1es anciens et'les nouveaux
Qui survivqns à la triste hécatombe,
Sachons que par-de1à leurs tombes
Nos amis ont droit à 1r.éternel renouveau.

Marcel- LaLlemand
Septembre 1987

Vervolgens rrtas het de beurt aan de burgemeestef, o{n het
woord tot ons te richten :

Mijnheer de VoorziEter,
Ileren van de Raad van Bestuur,
Dames en Heren,

Ïk had graag mijn hele toespraak in de taal van VondeL gehouden,
maar daar ben ik Jamrner genoeg niet toe in staat.

Met deze enkele woorden van inleiding heb ik al rle grenzen van
mijn kunnen bereikt.

Nochtans kan ik voor de hier aanwezige leden uiL de nederlandstali-
ge regio zeggen dat het monument, helemaal is heropgebour+d, me'È ult-
zondering yan de centrale zuil, die echt,er nog dit jaar aan de
beurt zaL komen. Onze gemeentelijke dien,sten maken er een erezaak
van dit werk naar behoren uit te voeren.

Ik verontschuldig rnij voor mijn slechte uitspraakr €o
toestemming zaL ik nu in het Frans verdergaan.

nne,t Uw

Ik dank U.

Dames en Heren

Eens te meer zijn wij hier verenigd rond het monument opg€richË
ter nagedachten:i.s van de Ontmijners die hun leven verloren bij de
uitvoering van hun opdracht. Zij hebben het vûor de bewoners vafl
deze buitengeuoon sterk getroff,en sÈreek mogelijk gemaakt daL zij
zich vrij en in aLLe veiligheid kunnen ber*egen.
De bevolking van deze streek za1 noo:[t de opluchting vergeten die
zLj heeft ervaren nadat de ontmijners hun werk waren komen doen op
het einde van de Tweede WereldoorLog, rneer bepaaLd na het von
Runstedt-offensief in het begin van 1945.

Beste I.{eter,
Mijnheer de Voorzf-tter,
Beste Vrienden 0ntmijners,

U hebt Stavelot gekozen als plaats waar
rlloesE hrorden opgericht.

hlij hebben dat indertijd meË groot genoegen
burgemeesLer eni het schepencollege hebben
verbonden het in goede staat te houden.

De jaren lieten natuurlijk
brachten het zelfs in een
soms zel f s gevaarl i jk rtrâ s e

ZoaLs U kunt vaststellen

hun sporen na op het
onaanvaardbare staat van

uw nationaal monument

aanvaafd, en de
zich toen ert,oe

rnonurnent, en
verval, die

een nieuwehebben r{ij gezorgd voor
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aankleding. A1leen de centrale toren evenals enl<e1e
op de grond rnoeten nog hersteld worrlen.

ïk beloof U dat ter gelegenheid van uw plechEigheid
ook de n'og resterende werken zu11en zi-jn uitgevoerd.

Ik breng hulde aan de leden van het Ontmijnerskorps
plechtigheid vorig jaar overleden zi-jn.

plaveistenen

volgencl jaar

die sinds de

rk nodig u dan rur zoals gewoonlijk, uiL voor de receptie die
uwer ere zaL plaatshebben op het stadhuis.

ïk dank U voor uw aandacht

ter

Na de dodenhulde door Dr PRIGN0N en zijn medewerkers
LALLEMAND en CRABEELS werd, onder het spel-en van de "LAST POST",
overgegaan tot de neerlegging van bloemen door Kolonel o. r.
BERTIN, de burgemeester., l,la joor DESEYN en door de Wing DURHll.

Bij de aankomst aan het stadhuis r{rerden wij vriendelijl<
verwelko.md door de burgemeester, die eraan hield eer te bervi jzen
aan hen die na de recente, ove-rstroming op geen inspanning hadden
gekeken om de stad terug in orde te brengen om ons te ont.vangen.
Hij reikte de medaille van d:e stad StaveloË uit aan Mevrouw GE0RGE
en aan Kolonel ooro BERTIN.

volgende

Staat U

van:
- Mevrouh/
- Mevrouw

GEORGE.

Onze Voorzitter dankLe vervolgens iedereen in de
bewoordingen:

Mijnheer de burgemeester ,

mij eerst toe de aanwezigheid te vermelden en te begroeten

VERHEYDEN, meter van onze verbroedering;
GEORGE, weduwe v.an onze betreurde voorzitter de Heer

Mijnheer de burgemeester,

HeÈ lijkÈ mij overbodig de ontmijningsdienst en de Nationale
Verbroedering der Ontmijners yoor te stell-en. Inderdaadr ntt 34
opeenvolgende jaren dat h'fj onze herdenkingsplechLigheirt in
STAVELOT houden kunnen zij hier niet meer aLs onbekenden beschouwd
worden, Bovendien komen onze 0ntmijningsdiensten van de Landmacht,
de Luchtmacht en de Zeemacht regelmatig in de actualiteit, hetzij
omwl1l-e van hun normale opdrachten die soms ook hun spectacuLaire
kant hebben, hetzij door buitengevrone humanitaire opdrachlen zoals
tijdens de ramp met de ferry-boot in maart 1.1.

HeL enige dat ik hier wil- onderlijnen, is dat het hier echte elite-
eenheden van ons leger betreft, die zowel bij de mili taire
autoriteiten a1s bij de politieke verantwoordelijken en de
burgerbevolking hoog aangeschreven staan.

Jaarlijks vinden wij deze hraarrlering vergezeld van r{arne blijken
van sympathie telkens terug in deze prachEige stad Stavelot. Een
stad waar vroorden a1s rfvriendschaptt en ttpatriotismett nog een echte
betekenis hebbenr êfl die h'ij a1s een echte peterstad beschouwen.
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Het vriendelijk onthaal dat ons hier ieder jaar te beurE va1t, uwpersoonlijke inzet alsook de inspanningen van uw medewetrkers voorhet onderhoud van ons nationaal nonument zijn daar de beste
bewi jzen vârlr

Voor dit a11es, mijnheer de burgemeester, zou ik U willen ddanken
en speciaal rnijn dankbaarheid uitdrukken tegenover U persoonlijk
tegenover uw medewerkers en tegenover a1le inwoners van StaveLot,

onze oprechÈe dankbetuigingen richten zich ook tot hen die
hebben bijgedragen Lot het welslagen van deze dag:

actief

de burgerlijke en militaire autobiteriten;
de vaderlandslievende verenigingen;
de gemeentelijke politie;
de loca1e verenigingen (sport-folklore);
de Koninkli jke Harmonie rf L t Emulationrr;
en niet te vergeten de Heer Deken die zoals. gewoonlijk de
eucharistievieriqg heeft opgedragen ter nagedachtenis van onze
slachtoffers; a1éook de Seclie Luit< van onzé Verbroedering, clie
voor het organizeren van deze dag nooit op een inspanning kijkt,

Mijnheer de burgemeesLer, heren schepenen, llevrouw, Mijne l{eren,
beste vriendenr nog eens bedankt voor a1les en tot volgend jaar,

Na het aperitief dat ons werd aangeboden door de sËad,
gingen wij onze maaltijd nemen in de ttAuberge Saint Rernaclet'. Daar
werd ons nog een aperitief aangeboden door de burgemeester, tli.e zo
vriendelijk kras zj-jn eerste schepen, de Heer LEMAIRE, af te
vaardigen om aan onze maaltijd deel te nemen. Bij deze voegde zich
nog Mevrouw OZER, weduwe van de vroegere schepen van openbare
werken
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Sectie LUIK

0nze spaehettimaalti jd van 20 iuni

Onze jaarlijkse vriendschappelijke samenkomst, ging zoals
gewoonlijk door in de kantine van de jeugdterreinen van Tilleur
F.C. , welke ons we1r,ri11end ter beschikking r'rerd gesteld . Zi j begon
met een toespraak door Dokter Roger PRIGNON.

Hij bedankte eerst a1le a1 van vroeger aangesloten 1e,Jen
die hij ieder jaar bij die gelegenheid met plezier begroett,e, en
vervolgens de nieuwe leden, meer bepaald de IIeer en l{evrour*r
Auguste WILLIQUET uit IIannut, evenals de Heer en r\ievrourv LUCCHESFI
uit Amay, Mevrouhl LUCCI{ESE zijnde de dochter van de vroegere
ontmi.jner Jean COUNE. Hij 1iet, vooral niet na te danken voor !raar
aanwezigheid de weduwe van ons a11er vriend, Richard JORIS, die in
december 11. overleed tengevolge van een ongeval. Hij zei dat hij
Richard altijd had gewaardeerd al-s een echte ontmijner, die in
dienst van het vaderland verminkt wa s geraakt. rii j
veronLschuldigde ook de Heer Fernand J0RIS, broer van Richard, die
niet kon aanwezig zijn.

Hij verklaarde dat het een aanmoediging ï/as voor het
Sectiecomité dat ze die dag 35 mensen hadden kunnen samenbrengen,
en dat die vaststelling hem de toekomst met verLrouwen deed
tegemoet zien.

Met ontroering bracht hij de namen in herinnering van
hen die in de loop van het afgelopen jaar overleden lraren, meer
bepaal-d Pierre CUSTERS, Richard JORIS, Henri MASSART, Lambert i'lEAll
en Mevrouw Jean VANDEREYDT. iiij vroeg aan de aanwezigen enkele
ogenbl-ikken ingetogenheid voor die overledenen.

Hij vestigde tenslotte de aandacht van de aanwezigen op
zondag 6 september, datum waarop de jaarlijkse plechtigheid aan
het monumenÈ in Stavelot zou doorgaan. Hij beschreef in detail het
menu dat was voorgesteld door de bazin van de Auberge Saint
Remacle, Verschillende van de aankrezige Leden beloofden reeds in
Stavelot op de afspraak te zullen zijn.

Op zijn beurt herinnerde de secretaris-schatbewaarder,
I"larcel Chouf f art, de aanwezige vergadering eraan daL de medaille
van verdienste van het U,F.A.C. daÈ jaar werd toegekend aan twee
leden van onze sectie, de Zilveren Medaille aan Auguste Crabeels
(afwezig en veront,schuldigd) en de Gouden Medaille aan Dokter
Roger Prignon , Yootzitter van onze Sectie. De secretaris-
schatbewaarder spel-dde de Gouden Medaille op de vest van Dokter
Prignon en feliciLeerde hem ermêê r Hen prachtige badge van
Itontmi jnertt op die jas stak nogal- wat mensen de ogen uit, en
verschillende wilden er ook zo een hebben. De secretaris-
schatbewaarder beloofde zich op de volgende zitting van de Raad
van Bestuur te informeren aangaande de herkonst van dat originele
em b 1- eem.

Met rommelende magen , aI goed gevuld met aperitief,
begon men dan aan de spaghetti met Bolognaisesaus, naar believen
opgediend door de nensen van de kantine van F.C. Ti1leur, geholpen
door enkele dames van de vergaclering. De Bordeauxwijn die daarbij
gedronken werd mil-derde een beeÈje de pikante smaak van de
Bolognaisesaus. Daarna r+erden nog grijs brood, boterr ên Brie- en
Gorgonzolakaas opgediend, wat dezelfde Bordeauxwijn nog meer deed
smaken. En dat al1es voor een echt heel redelijke prijs.

Onze bijeenkomst werd nog veraangenaamd en opgevrolijl<t
door de anecdotes en verhalen die verteld werclen. IIet ging er heel
hartelijk en kaneraaclschappelijlt aan toe.

Voor de Sectie Luik dus eens te meer een geslaagtl feest.
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GELUKIf ENS Ei{

l,Iij - bieden ôrtze beste' uensen aan"aart het n.ieuwe koppel GUI{ENDA en
RONNY, zoon van Mevrouw l.lwe VAN DAELE.

lrlij feliciteren ook Mevrouw DEP00RTER voor de geboorte van. haar
kleindochter S^BRINA.

FE ESTELI J K}I EDEN

Op 04 Dec 87 organiseert de Ontmijningsdienst van de lra4dinacht
haar jaarlijks Sint-Barbarafeest in het Kwartier DE HEI"TPTINNE te
HEVERLEE. .

Op 05 Dec 87 is het de beurt aan de Sectie Brabant om dat feest Ee
organiseren in de gelegenheid van de 4.S., Luxemburgstraat in
BRUSSEL.

VERBROEDERI NG

*:';;::er,Ë!3"1::lî:"i:Ë";"î.1:.1;:i:"sraad werd volgend telegram

DE VOORZITTER EN DE LEDEN VAN DE VERBROEDERING DER ONT}IIJNERS VAN
BELGIE WENSEN U VAN HARTE EEN SUCCESVOLLE EN PROBLEE}.ILO7.E
ONTMIJNINGSZENDING TOE.

GOOD LUCK DE VOORZITTER
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NEC ROLOG I E

Onze vr'iend René CEL'IE van de Sectie West-Vlaanderen overleed op
L6.A4.87

De Heer RASAILE, A. o'verleed op 22.LL.87

De Heer M. PEHARPE, ontnijner van eind 1944 tot 1948

De vader van ons 1id van de Sectie hlest-Vlaanderen Guy DANNEELS

Cdt o.rr TITS werd begraven op 24.IL.87

Wij bieden aan de beproefde farnilies onze oprechte bLijken van
' deelneming êân o

S EC RETAR I AAT-TR ESAUR I E

lJij vragen onze trouwe leden dat ze hun bijdrage voor 1988 in orde
zouden wil1en brengen,. Ter herinnering: de bijdrage bedraagt 25O
fr. De storting kan gebeuren ofwel aan de secties ofwel direct aan
de nationale kas.
De verschillende rekeningnummers zijn :
1. NATIoNAAL 210-0257747-70
2. BRABANT 000-0817353-31
3. OAD 001-1357579-43
4. InTEST-VLAANDEREN 385-0062 695-96
5. 0OST-VLAANDEREN 000-0753794-07
6 . HENEGOUI{EN OOO-0 T8L949-7 4
7. LUrK 000-079027r-49

WIE KAN ONS RAADGEVEN ?

Om het monument van STAVELOT bevinden zich de volgende drie namen,
hlaarvan de omstandigheden van de dood van hun dragers onbekend
zijn.

DE MEULENAERE C.
MADDELE ÏT{ K .

MÏLÏTAIR I,.IERKMAN
??

ttFHLYPO E.

Wie kan ons de datum, dê plaats en de omschrijving van de onstan-
digheden van het ongeval Eeven ?

DANK U
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STAVELOT / TROI5-PONTg EN
PE ONTMÏJNINGSD-IENST VAN

DE LANDMACHT

De volgencle munit ie rderd opgeruimd :

STAVELOT

Datum Flaats Munitie

28/t7 /87
--t1t

STOCKEU 1. eXF,l,fSie'.re b,C,ffi \ten
250 Kg âmÊrikâans

o7,/ 09 /BZ PARFONDRUY, I,JeE van
Vieux-c.hateau

defensieve ameri-
kaârrse Eranaat

1 explosieve ameri-
kaânse ohrus van 75mm

TROIS-PONTs

Da tum Plaats Munitie

13/ 0s /87 Toren LEROIJX 1 ameri kaânse exF,l r:rs ie- 
|ve mortierbom 81mrn 
I

22/Ct1/AZ HAUTE-BODEUX 1 amerikaanse expl,rsie-
ve obus 75mm

22/A5/87 LOGBÏ ERME 2 defensieve âmerikâ'3n-
se Eranaten

?,6/08/87 Gemeentehu i s 1 duitse explosieve
per f orerende obus 75mrn

2 amerikâanse defensie-
ve granaten


