
at-

:

!

I
t

I

IDIE OINTIMIISINIEIP,
DRIEMAANOELIJKS

Verbroedenng der

TIJDSCHRIFT VAN DE

Belgische Ontrnijners

3 de TRr&IESTER 1988

INHOUD

1. voorwoord en versiâg r'r3s de Aigenene ve:'gadering

2. Bedevaart naer STA\IELOT

3. Activiteiten van de Beheerraad

4. Het leven in de secties

5. Groeten uit STAVELoT

5. rller1ei rned,e<ielingen

Rt0/lcÏlt : BERGES Â. Livingstonelaan,
I 980 - TtRVUntN



A T.f:É-ME-hIIî ritr-L"f:a nÊ'p r Nr: i q * Êj-r!i-t.j!.iaà;rrie I lJ-\!Ja.IJùJ-L-ltrv t J v v

Zoais r.'oclrgaende jaren ha<i ce Aigemene rJergtad,ering pJ.ear-s ir. : dE
ontnnijningsciienst '.'an de Landmacht tb l{e';-'r1ee.

l\la ôêr?1 tivr^rê+ .ââtt da r-rââTr{-felq
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\JÉt v *q-ta \-\; t *5--s\'ÀY van d.e Verb:-oedering en de rJntnni;n-
ingsdienst \,'ar: de tancinaeht-, gepaard gaand net een cgenbiik van
dièpe ingetogenirerd ier nagedacht.enis rJan de overieden kansar-aden
cn+-ni jners ver-weilb.omde de Nationale tlocrzitt*er de deeinem-érs e.an
àaza traraaÂari nn

r/ervol.gens dankt-e hij achterr.'oigens de Korpsccmmanriant, Lieuienanr-
Koionei DESEYN, eD zj.jn mecieslerkers, r,'oor het guiie onthaai dat cns.
ied,er jaar in FIEVERLEE te beurt .rait, ctrze meter, Me.,'r VERIIEYDEI\,
de ieden van d.e l:eheerraad, en ai de ieden die zich het iaatsie jaa:"
bijzcn<ier hebben ingezet t'oor d.e r/erbroed,eringl .



z.

PROCES-VERBAF.IJ VAN DE AI'GiE}IENE VERGADERING VAN 27.05.88

1. De Vergadering stelt vast dat twee derden van de effectieve
leden aanwezigt' of ','erte-gen*,r'n3digd zijn en dat zL) dus in
aantal is cm besiissingen te nenen.

2. De Pv tran de vergadering van 15 mei 198? wordt aangenomen.

3. verslag van de Beheerraad

Buiten de driemaandelijkse ,,,ergaderingen heeft de beheerraaci een
bijzondere vergadering gewijd aan de wijzigingen van de
statuten.
Bovendien nerden beperkte vergaderingen gehouden.
Afvaardigingen hebben deelgenomen aan meerdere vaderlandslieven-
de rnanifestaties, algemene vergadering van v.o.v., begrafenis-
sen, prijsuitreikingen

4. FinanciëIe toestand

a. De afrekeningr en de toestand verschenen in onze bulletin van
de tweede trimester 1 988

b. verslag van de leden-controleurs : zie zelfde bulletin.
e. Daar er geen enkele opmerking noch vraag uit de vergaéering

voorthomt, worden de rekeningen goedgekeurd.

d. ontlasting wordt gegeven aan de beheerraad

5. Bijdrase 1989

Aangezien de v.o.v. zijn bijdrage niet verhoogd heeft en
rekening houdend met onze financiele toestand is er geen reden
om de bijdrege te wijzigen, die dus voor de effectieve en
toetredende leden op 250 r. wordt behouden
Giften zijn altijd welkom.

5. Statutaire verkiezingen

Daar er zich geen enkele andere kand.id.aat heeft voorgedragen
wordt de vergad,ering verzocht de verkiezing van de uittredende
en herkiesbare leden, alsmede van de vervangers van de ontslag-
nemende leden te bevestigen.

Uw beheerraad voor het jaar 1988-198-q is dus als volgt samenge-
steld :

VOORZITTER : I.!r. BERTIN, â.
iE ONDERVOORZITTER : MT. LINDEN, J.
Zde ONDERVOORZITTER 

.: }Ir. CHOUFFART, N.
SECRETARIS-PENNINGIIEESTER : HT. BERGES, A.
CO}IUISSARISSEN : MTs. ITAN CI,EUVENBERGEN, C., EECKHOUT, H.,

coossENs, P.
ITEDEN : Mrs. I|ARCHAL, H., PRIGNON, R., VANDENEYNDE, 4.,

TOUSSAINT, P., DLI!4ENT, R., DELHEZ, F., MhTTHEUS, H.,
HEUCHON, 14., DESEYN, C., MEERSSETTIAN, R., RENgUET.

VAANDEIJDRÀGqR : }TT . FESTRAETS, R.



3.

7. Uitrei.king 1.'er: c.s: rneiaiLies van '.'e:-dienst-en r'r331 $'rJ'v'

onze vo13rzltter heefr- het- genoegen .,'oigsnde ieden r-e cndersei:ei-
ri an

Speldje op zil."'eren nedaiile : Toussê.rt'IT, Paui

Zii','eren medaille : GAUDY, Lcuis
raPÂ}]L:EIrS, .Auguste.

;

Bronzen nedaii-te : EoNTg, Et:e!:ne
COLITEE, llichei
DE tsUYSERE, RObC:.t
DESKET-IVRE, Georgee
ENGLEBERT, Robert
r:nrrûùv ê.nclreeYvr. - t

VERBfST, Joseph
WILLI9UET, Auguste

8. Varia
Nihi I .
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BEDEVAART T{AAR ONS NATIONAAI, IITONLI}TENT TE STAVtsI,CT

De jaarlijk-se bedevaart naar ons nationaaL monument te S'I.q\.rELLu' zai
plaatsvinden op 04 septenber i 988.

De verzameling heeft piaats o:n '!0.15 U. vôor het st-ad.huis volgens
het gewone protocol. De Heren CIiOUFFAR'I en BERGES zijn beiast met
de uit'roering -.'an het proiccoi. Aan de deeineners wcrdt ger':-aagd ie
stoet in gcecie ord.e te la+,en veriopen, zoncier tussenrulmr-en. Dank
1-i; trar,rhaai
--J
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N,CTIVITEITEN VAN DE BEHEERRAAD

Beperkt comité voor het op puntstellen van de statuutswijzigin-
gen die in het Staatsblad moeten versehijnen.

2. Driemaandel ijkse vergadering
vrienden van de Zeemacht.

te OOSTENDE met bezoek aan trnze

Beperkt comité voor het organiseren van
mcrnument te STAVELOT.

de bedevaart naar het

A TIVITETTEN VAN ON7'E SECTTES

Toehenning van Britse onderscheidingen aan Belgische duikers-
ontnijners voor de reddingsoperaties van de "HERALD oF' FREE
ENTERPRISE", die op 6 maart 198? voor ZEEBRUGGE kapseisde.

Uit erkentelijkheid en waardering voor hun optreden bij de
reddingsoperaties van de ferry "HERAT,D oF E'REE ENTERPRTSE", die op
5 maart 1987 voor de haven van ZEEBRUGGE kapseisde, heeft het Hare
Koninklijke t{ajesteit de Koningin van Engeland behaagd "THE guEENrs
GAIJITÀNTRY UEDAL" toe te hennen aan :

- Luitenant ter zee le Klas DAEIIS, Alfons,
Hoofd van de Duikers-ontmijners van de Belgische Zeemacht

- Liutenant ter zee 1e Klas COUI{ENBERGH, Guido,
Duiker-ontmijner van de Belgische Zeemacht.

Ter inlichting : "THE guEEN's GALT,ANTRY uEDàt" werd opgericht in
1974. ze wordt zowel aan buitenlanders als aan Britse onderdanen
toegekend. ze is na de "GEoRGE cRoss'r en de "GEoRGE ltEDALrr de
belangri jkste onderscheiding.
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GRO TEN UIT S1rAVELOT

Uittreksel uit de brochure uitgegreven door de Stad 'ran STAVELOT

OITTREITT EEH ABDIJ

STAVEITOT is geen grote stad en ze is het ook nooit geweest en
nochtans is het meer dan 1000 jaar lang de hoofstad geweest','an een
kleine staat. Het, prinsdom van STAVELOT-IIIAIJHEDY was immers één van
de vier soevereine staten die tot op het einde van het Ancien
Régine het huidige grrondgebied van Belgie vormden. De andere drie
staten waren de Zuidelijke Nederlanden, het Prinsbisdon van LUIK en
het Hertogdom van BOUILITON.
De oorsprong van dit prinsdom : de dubbele stichtinçt vên de abdij
van IIALHEDY, aan de samenvloeiing van de trlarche en de hlarchenne, en
van de abdij van STAVELOT, aan de oevers van de ^gnrblêve, door de
evangelist der Ardennen, de Heilige Remacle.

Volgens de legende geboren op het einde van de vlo of begin van de
VIIo eeuw in Aquitaine bestuurde Remacle de abdij van SOITIGNAC
(bisdour van LIUOcES) die door de Heilige Eloi werd gesticht, toen
siegfried lrr, koning der Franken, hem de opdracht gaf de onbe-
dwingbare bevolking van de Ardennen te evangeliEeren. Hij'vestigde
deze eerst te CUGNON, langs de Semois. De grotten die als schuil-
plaats voor de heilige monnik zouden hebben gediend worden tot op
heden nog bezocht. ltaar omdat die ligging ongeschiht was ging
Renacle tneer naar het Noorden en stiehtte achtereenvolgens
"ualmunderiun" ( 64S ) en 'rstabelacus" ( 550 ) .

Tal van legendes zijn gewijd aan het leven van de Heilige Renacle.
wij zouden het onszelf kwalijk nemen de meest aangrijpende en
bovendien ook populairste ervan niet even aan te halen.
op een dag kwan de duivel net een zware steen om er de abdij mee te
verpletteren. De Heilige ging naar hen toe met een mand vol oude
schoenen onder de'arm. "Is Stavelot nog ver hier vandaan ?T vroeçt
de duivel, zweterid en hijgend onder zijn last. "rk weet het niet
preeies", antwoordde de heilige man, "maar hier heb ik aI de
schoenen die aI versleten heb sinds mijn vertrek". Bij deze woorden
liet de duivel ontmoedigd zijn last vallen. Dit is de "Duivel-
steen". Een andere legende vertelt hoe de Heilige Remaele een wolf
strafte voor lret opeten van de ezel die hen hielp bij het bouwen
van de abdij. Hij liet de wolf het werk opknappen. Daarom beeldt
het napenschild van de stad de Heilige uit vergezeld van een
gezadelde wolf die met, stenen geladen is. Aan deze,rtolf schrijft
een uit de lucht gegrepen overlevering, die tot de xvllro eeuet
terugkeeri, de oorsprong toe van
Heilig'e zou gezegd hebben : "o stâve,
stcl , w<rlf !".

DE SiTAE' EN DE }IIJTER .I '

de waalse naam t'stâv' leu". De
1eù", dit wil ze,ggen t'naar de

Eenenzeventig abten zulIen elkaar opvolgen aan het hoofd van de
dubbele abdi j .sTâvErJoT-HAr,uEDy en deze besturen met allerlei
lotgeval.l.en, terwijl periode van volle bloei mekaar afwisselen met
crisistijden. Dê abdij was pas gesticht toen Heilige Lanbert er
toevlucht 'rond, varr, zijn bisschoppelijke troon gestoten door
inwendige gevechten. Onder de eerste opvolgers van H. Remacle
verschijnt H. Poppon al's éàn der opmerkelijkste figuren. Geboren te
DEINZE in 9?8 heeft hij de gedachtenis nagelaten van een grote
organisat,or van abdi jen en van €len grote bouwer. onlangs te
STAVELOT verkozen (1021) liet hij de abdijkerk, die te eenvoudig
near zijn rnening was, vervangen door een nieuwe construetie, die
hoewel onafgewerkt in 1040 luisterrijk ingewijd werd, o.a. in
aanwezigheid van Keizer Henri III en de aartsbisschop van KEULEN.
Het is eén van de oudste en mooiste voorbeelden van de Romaanse
architeciuur van de streek tussen Maas en Rijn. vanwege zijn ro1
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a1s bouwer werd Ii. Poppon'dikwijls beschouwd als de tweede gtichter
van de abdij van STÀIIELOT.
De Ebt wibald (11-?0 - 1158), in CHEVRoUHETD (LA Gr,Erzs) seboren,
liras een ander groot persronage uit de begintijden. Eenstemmig door
de twee kerkelijke g€lmeensehappen in 1130 verkozen zette t{ibald
zich in om orde te brengen in de adrninistratie en financien en om
de monnikendiscipline te verstevigen. Hij was ook grote weldoener
voor STAVETOT op het gebied van de kunst. Er werd een aantal
kunstwerken bewaard, waarmee hij zijn abdij versierde, maar deze
zijn ongeluhhiglijk over de ganse wereld verspreid, zoals'het
reliek van H. ALexander (museum van het Halve Eeuwfeestpaleis), het
zogenaamd xoblenz-retabel (cluny museum te Parijs) of het drieluik
van het $lare Kruis (verzameling Pierpont ltorgian, V.S. ). slibald liet
ook ter ere van H. Remacle een prachtig retabel uitvoeren i'!-135),
bestend on in zijn midden de sareofaag van de heilige te vervatten.
Deze houten doodskist zaL in 1268 vervangen worden door een
prachtige koperen en zilveren relieksehrijn, die als een kunstwerk
van ltaaskunst mag beschouwd worden. Abt Wibald heeft een niet
ninder beduidende rol gespeeld op het politiek vlak als raadgever
van de keizers en pauzen, Het is tijdens een zending in het oosten
dat hij in 1158 on het leven ,kwan.
Beide abdijen, hoenel versihillend, waren onder de hoede van één
enkele abt geplaatst. Deze werd verkozen door de monniken van de
twee gemeenschappen, onder het voorzitterschap van de prior van
STAVELOT. De verkozene ontving dan de tweeledige leken- en
kerkelijke inverstituur, die hem door de keizer en de paus werd
toegekend. weldra stelde zich de vraag van het prinaat van de ene
abdij op de andere. In 980 sneed Keizer otton II de knoop door in
het voordeel van STAVEITOT, door te beslissen dat de abt bij
voorkeur zou verkozen worden uit de schoot van deze gemeensch.p,
deze beslissing werd bevestigd door een bul van paus Sylvester II
(999 - 1003). Het primaat van STAVELOT, rrog veristevigd door het
feit dat de abten er hun verblijf hadden gevestigd, heeft tussen
beide abdijen een lang conflict doen ontstaan, dat maar uitdoofde
net hun verdwijning in 1794.

( wordt vervolgd )
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