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DIVERSE MEDEDELINGEN

TeTuqbetalinq van, booraPpqraat

Een recente aanpassing van de reglementering biedt aan het
ziekenfonds de mogelijkheid on net t,eruEwerklng op 1-1-91 tïtee
gehoorapparaten met een stereofonisch effect terug te betalen.
De terugbetaling van een tweede gehoorappareat werd Vtoeger ten
laste genonen door het Rljksfonds voor Sociale Reclassering van
llindervaliden. Dit fonds bestaaÈ niet neer sinds 1-1-91 en alle
geneeskundlge verstrekkingen voor de functionele revalidatie
werden door het Rizlv overgenonen.

Te ruqbetal inqsvoorwaarden :

Het, voorschrift moet steeds uit,gaan van een neus, keel en oof
specialist.

Proe fperiode

Een test van uw gehoor en het opsÈelIen van een toonaudiometrie
moet de gehoorprothesist ln de mogelijkheid steLlen een aangepast
toestel af te leveren. Een proef toest,el rnag gedurende L4 dagen
door de patiênt, worden uitgeprobeerd. Tfanneer er uiteindelijk
geen toestel wordt afgeLeverd na de test,r lllâ9 de gehoorprotheeist
een kleine forfaitaire ÈegenoetkominE aanrekenen aan het
zLekenf onds. Een geconventionneerde verstrekker nag geen
supplementen aanrekenen aan de patiênt,. De kostprijs van een
hoorapparaat kan hoger liggen dan de terugbetallng. De

terugbetaling 1E kleiner als de verstrekker niet geconventioneerd
is. De vernieuwingstermijn tenslotte is vastgesteld otrt 5 jaar;
of op 3 jaar voor kinderen jonger dan L2 Jaar.

AarzeJ niet uw ziekenfonds te eontacteren voot infotnatie omttent
de terughetalingstarieven.

Speciaal telefoontarief voor slechthorenden of voor rensen 4ie
een larvnaectorie hebben oirderqaan

Sinds 1 septenber 1991 kunnen bovenstaande personen een
vernindering krijgen voor zonale en interzonale telefoon-
ge sprekken . ook ouders en grootouders kunnen van dit' t'arief
genieten aIs de telefoonaansluiÈing op hun naan staat en hun
inwonend kind of kleinkind voldoet aan de medische voorwaarden.
Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de R.T.T.

Leuk uiteinde voor qepensioneerden uit openbare diensten

De pensioenen voor mensen uit openbare dlensten zijn in novenber
verhoogd. We kunnen dit bericht moeilijk onder de tit'e1 "goed
nieuws" brengêD, want de admlnistratie heeft een enorne
achte rst,and opge lopen . Op de 27 3. 000 gepensioneerden die
uitbetaald worden door het, rninisterie van Financiên, hebben etr
amper 214.000 ( 783 ) effectlef de verhoging gekregen waarop ze
sinds 1 januarl 1990 recht hebben, êD slechts 174.000 (63t) de
extra centen die ze sinds 1 november 1990 moeten krlJgen
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DTVERSE MEDEDETTNGEN

OVERL I JDE NS B E R I CTTTEN

Met grote droefheid noeten wij u het, overlijden melden van onze
kameraad:

Mr. ANSEEUTI H., overleden op 18 februari L992 (Sect,ie WEST-
VLAANDEREN )

Mr. LAEVEREN, M. ( Seetie BRABANT )

HERINNERTNG : BETALING BIJDRAGEN

De Natlonale Secretaris DRINGT ER OP AAII dat u uw blJdrage st,ort
op het rekeningnunner dat met uw sectie overeenkomt, r

NATIONAAL z 2LO'O257747-7O

BRABANT : 000-0817353-31

HENEGOUT{EII : 000-0 L8L949'74

LUIK r 000'0790211-49

WEST-VTAANDEREN : 385-0062695-96

OOST-VLÀANDEREN r 000-0150164-08

0.4.D. :001-1357579-43

B i j voo rbaat, dank !
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DIVERSE MEDEDETINGEN

l{ieuwe parkeerkaart, voof sehandicapten

Ingevolge Koninklljk Besluit van 29 JuLl 91 (Staatsblad 20 aug
91 ) zullen voortaan nieuwe normen toegepast, worden voor de
uitreiking van nieuwe parkeerkaarten.

De bestaande kaarten bliJven geldig tot 31 dee 1996. De nieuwe
kaarten ziJn slechts geldig voor 10 Jaar.

Voorwaarden

Een handicap van 80 * (ln plaats van 60 t vroeger) zal noeten
worden vastgesteld.
Uitzonderingen :

-blijvende handlcap van ten minsÈe 50t indien deze
toe te schriJven is aan de onderste ledematen.

-blijvende vermindering van de graad van zelfredzaam-
heid (minstens L2 punten)

-personen volledig verland aan bovenste ledematen (of
anputatie )

-burgerliJke of mllitaire oorlogslnvaliden van minstens
5ot.

Aanvragen

-Door oorlogsinvall'den en milit,aire invaliden in vredest,i jd aan !
Minlsterle van Financiên, Best,uur der Pensioenen, Jan Jacobs-
plein 10, 1000 BRUSSEL.

-Door burgerlijke oorlogsinvaliden aan : Mlnist,erie van Volks-
gezondheid, Bestuur der Oorlogsgetroffenen, Luchtscheepvaart-
sguare 31, 1070 BRUSSEL.

-Door aIle andere gehandlcapten aan : Ministerie van Sociale
Voorzorg, Dienst, gehandlcapt,enbeleid, ZsrarËe Llevevrouwstraat
3C, 1000 BRUSSEL.

Gratis reLzen net 'de liin'

De Tram- en busnaatschappij voor het Vlaamse Ge$rest, verleent
sinds 1 jan 91 aan gehandicapten die niet alleen kunnen reizen,
een kaart voor begeleider. De persoon die de gehandicapte
vergezeLt, han daarnee gratls reizen. De kaart is st,rikt
persoonlijk en wordt gratis uit,gereikt.
Voorwaarden : -!ûon€n ln het Vlaamse Gewest

-visuele handlcap van meer dan 752 of een handicap
in de onderste ledematen van neer dan 50t
invalidite it

Inlichtlngen en Aanvragen: Provinelale zet-el- : "De LiJn"

Europese seniorenkaart

De EG-commissie wil een Europese Seniorenkaart, inst,el1en. Iliermee
zouden in de toekomst aIle 60-plussers in alle lidst,aten van de
Europese Gemeenschap kunnen genieten van dezelfde voordelen qua
openbaar vervoer en culturele activltelten aIs de plaatseliJke
senioren.
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11 Novembre 1934

Chers anciens combattants, puisque j'ai cet honneur
D'être au nilieu de vous pour fêter Ia victoire,
Je lèverai mon verre avec joie et ferveur,
Aux Héros de L4, à nos glaneurs de glolre.

Quand sonne à mes clochers L'heure d'anniversaire,
Avec le nême énoi, malgré 1'envo1 des ans,
Et frlssonnante encor, la Nation tout ent,lère,
S'lncline vers les norts, salue les vivant's.

loute, dans un éLan, ardent et unanime,
Pour lui avoir rendu son sol et ses foyers,
Pour avoir consenti Ie sacrif ice uJ.t,lme,
Elle vous dit "Merci" eÈ tresse des lauriers.

ta Belglque a inscrit notre mâ1e vaillance,
Au pesanÈ llvre d'or qul perte son blason,
Et devant cette page, observant Ie silenee,
EIle reste anxieuse et scrute 1'horlzon...

ElIe appelle ses fils à La jeunesse ardente,
E11e appelle ceux-1à, aux belles llLusiens,
Et, Leur nontrant du doigt la page débordant,e,
De subllme courage, d'héroiques actions.

EIle dlt gravement des nons en litanie...
"Liège, Nanur, Dixnude, tombardzijde, Nieuport,
"Ypres, 1'Yser, Houthulst et J.a pl.aine inflnie,
Qui F'en va vers Ia ner...ténoin de notre effort,.

E1le dit...Tristement, les dons de soi "suprêmes,
Qul dornent côt,e à côte, âu vaste chanp d'honneur,
Leurs seuls noms, sur Ie marbre, évoqent des poèmes,
Les vles des héros données de t,out coeur!

ELLe dit fJ.èrenent, les "En avant" subllmes,
I'ace au feu, à Ia mort,! Vos élans généreux,
Génie, artiLlerie et régiments de lignes,
Vos marches malgré tout, et vos combats fameux.

Et des deux bras levés, bien haut, pour faire un trône,
Dans un élan subit, allant vers Ie soleil,

eta Belgique, âujourd'hui nous montre une couronnè,
' Un emblème royal d'un éclat sans parell.

Oui, vous 1'avez connu, Celui-1à que 1'histoire
A narqué d'un cachet, cêint d'un glaive brillant,
Car I1 fut avec vous pour cuellllr la vlctoire,
Car 11 fut près de vous, à chaque jour sanglant.

Albert le Grand n'est plus, mals les vertus nous restent,
Qu'en sa chère Belgique, II trouve un doux repos!
En souvenir du Roi, Messieurs, faisons le geste
Du eoldat qui saLue un Chef et un Héros !

Jurons à Léopold, en gardant Ia ménoire,
Profond attachement, lnébranlable Foi;
Le fils du Chevaller accroche un peu de gloire
Et d'âme de son Père, âu sceptre de nos Rois.
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Dans un discours tout proche, êD phrases énergiques,
II est révélé preux, hardi et clalrvoyant.
Certes, l'heure n'est pas aux lut,tes politiques,
L'Union fait. Ia Force et, les peuples plus grands.

Hardi ! Dans le sillon de notre dynasÈie
Serrons Ies rangs, Messieurs, êt vous, il€s chers anciens,
Pour garder l'unité de toute Ia Patrie,
Sous Ie même drapeau, sur les mênes chenlns.

Aux jeunesse sans guide et qui cherchent Ia route,
Tendez Ia nain amie! Et nos bras mutilés,
I'eront rouglr les fronts des t,êtes en déroute
Les coeurs se souviendront des devoirs oubliés.

Quand, du cerveau germain sort,ira Ia vengeance,
Du pesant livre d'or qui porte son blason,
La Belgique ouvrira la page du siLence,
Répétant à ses filsr un à un, chaque nom.

Pour qu'évogués par eux, tant de jours de souffrance,
Tant d'héroismes purs, tant de graves leçons,
Servent de testanent, que vos crânes vaillances,
teur montrent de chemin qul vaine et qu'ils sulvront!

Marie-Louise LAROCHE



D I VERSE HEDEDET Ï NGEN

GOUDEN BRUIIOFT

Op 25/OL/92 vierden wij de gouden brulloft, van de Heer en Mevrouw
Andre en Ellsabeth HOORELBE - BOGAERT (Sectie lfest-Vlaanderen).
Onze oprechte gelukwensen.

SECTIE WqST-VTAANpEREN

Vakantie en onÈspanni-ng.
Van 2L t,ot 28 juni 92.
HAUTE SAVOTE ( TRANKRTJK )

VoI pension. Excurs j-es Europ Assistance
Chauffeur. Prijs alles inbegrepen L7.400 BF
Zich wenden tot de sect,ie.
Te1. 05L/70L834
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BLUE LODGE
(zending ODLI,i naar IRAK van 03 tot,20 juni 91]

(Deel III )

Vri i daq 0_7 :Luni

opstaan om 06.00 Hr. Toilet maken. HeÈ vraÈer bevindt zich ineen tankwagentje. Linnen waskom, voor hen die hun spiegelÈ3evergeten hebben is het geen fluitje van een cent om zich in deie
omstandigheden te scheren. Maar nood maakt, vindingrijk, deachteruitkijkspiegels van de voert,uigen zijn er ook nog.

De temperatuur is behoorlijk aangenâam. Wanneer er eenbriesje staat, ziln er geen insekt,en die ons het reven zuur
maken. Bi j windstil l^teer daarentegêtr, is er een z?rerm kleine
vllegjes die ons letterlijh aanvalren, zij dringen zich langs
overaL naar binnenr de neusgalen, de mond...overal. Maar zodra dewind opsteekt, vÊrdwijnen ze, zonder twijfel meegesleurd. lùe
t,rensen ze een goede reis. . .naar de maan!

De toiletten zijn eerder primitief. Een diepe put met eenkist er bovenop, waarin broederlijk naast, elkaar drie openlngen
zi jn gemaakt. Rond het, geheel is een dekzeil opsesteia.
Vervelend' I4Iant dit is nu precies de plaats waar de meerderheid
van de Belgen een beetje intlmit,eit verlangt, vooral omdat, velen
onder ons last hebben van dysenterie. De vyeg naar de toiletten
wordt dan ook vluqger aÉgelegd dan die naar de keuken !

om 08.00 Hr, briefing van de comd vân het Bg D,et,. Korte
dagelijkse speech die ons eraan herinnert, dat vrij op humanitaire
zending in rrak zijn, dat onze wapens versiering zijn, dat wij 1nde dorpen met de nodige voorzicht,igheid dienen rond te rijden
enzovoorÈ... Voor de Koerden bestaat de wegcode nochtans niet!
Hun voert,uigen ri j den alt.i j d tegen groÈe snelheid, bi j voorkeur
rechts, z].gzaggend tussen de ezeIs, de voetgangers, de kinderen.
Een $tare anarchie die neer aan argeloosheid is te wijt,en dan aan
kwaad opzet. De maxj-maa1 beschikbare ruimte in de voertuigen
wordt altijd benut...overbenut. Daar waar de construct,eur plaats
voorzag voor 5 passagiers, zien de Koerden plaat.s voor g, of als
het nodig is nog meer! En dat nietÈegenstaande het feit daL er
Èussen de passagiers een paar bijzitten die helemaal niet zomager zijn... ! De repatriêring vanuit het gebergte van rrangebeurt neestal met behulp van vracht,wagens, $raarvan de laadbakgevuld is tot het maximum. De mensen zijn er zo!,rat verticaal
ingeprant, zoals witloof in een bed. op die manier zijn 60 tot 70personen opgehoopt. Een weinig comfortabele reis rijkt het mij,
bovendien nog gevaarlijk en kostelijk ook. sommigen slaan er
zeker qoede winst ult,...

I'Ii j hernemen onze Èriage en op heÈ vermelde uur is de halvesectie Franse Genie ter plaaÈse, meÈ een voertuig speciaal
ingericht om munitie te Èransport,eren ( er ligt, een bed van
zandzakSes in). zoaLs overeengekomen geven srij een kleine
briefing: de veiligheid staat voorop. Een ontmijner houdt
LaezichÈ op het raden en het opruimen van de munitie in de
Iaadbak van de vrachtwag€D, een andere ontmijner op het, ontladen
van de voertuigen. De handelingen verlopen in een goede sfeer,
maar toch uitersÈ ernstj-g. A11e munitie ZONDER veiligheid zal
later door ons vervoerd worden. Daarvoor zul1en vre een voertuig
vân het Bg Det nodig hebben.
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Om L2.00 Hr moeten de Fransen ons verlat,en, want zij hebben
nog een andere opdracht, t,e vervullen. Hun hulp werd door ons
echter zeer op prijs gesÈeld.

We keren terug naar het kamp ltaar ons een groentennacedoine
(uit blik) wordt, opgediend, meÈ een doosje makreelfilets. Op dat
moment is het 45" in de schaduw!

De medische dienst van het Cent,raal Ziekenhuis vraagt onze
aanwezigheid in de operatiezaal, oll de hand van een kleine jongen
te radiograferen. Hij werd gewond door een granaatscherf. Ïûe

ver$rittigen de kok dat we niet op tijd zulLen terugzijn voor het
avondmaal. Hfj verzekert ons dat onze naaltijd bewaard za} worden
in de bussen die zich op een aangeduide plaats zullen
bevinden...Ok, dat is dan ook weer in orde!

Wij ont,lenen een Belgisch voertuig dat door ons ingerichÈ
wordÈ met zandzakjes. tile verwijderen in kleine hoeveelheden de
munitie ZONDER veiligheid. Een moeder is zo blij de laatste
munitie uit haar ongeving te zien verwijderen, dat ze ons aIs
uiÈdrukking van haar tevredenheid 3 broodjes aanbiedt. Het zLjn
platte broodjes, zonder gist, net wat groter dan een pannekoek en
gebakken op een platt,e steen. Vf e durven niet te weigeren, *.r-t
schrik het vroulttje te kwetsen, U noet ons begrijpen, haar kledij
ziet er niet al Èe proper uit... Het brood ruikt, nochtans
verschrikkelijk lekker! l{e staan even te twijfelen, naar kon,
laat het ons toch maar proberen... ! Het smaakt voortreffelijk!
Toen de brave vroult ons zo tevreden zag glimlachen, noet zii in
zichzelf wel een beetje met ons gelachen hebben. De mensen zijn
hier echt vriendelijk, â1Ieen maar spijtig dat vtij geen woord
Koerdisch spreken en zLj geen woord Engels. Hoe moeten vte haar
bedanken? Plots hebben !^re een idee ! Tùe hebben een polarold bi j
ons, dus vûaarom nemen we geen kleine foto van haar net haar
kinderen? Met heel wat gebarentaal slagen we erj-n hen allemaal te
verzamelen en bre nemen de f oto. Tfanneer de f oÈo uit het toest,el
komt, geven lre hem aan haar. In dit, stadium staat er natuurlijk
nog niets op, en ze bekijkt, het blanco vierkant dan ook maar met
een scepLische blik, zo denkend van : "Wat heeft, die hier in mijn
handen gestopÈ?". Maar naarmaÈe de afdruk duidelijker wordt,
worden haar nond en haar ogen steeds groter en groter, oh, oh!
Maar p1ots...wat, een ramp, Een hele Èroep kinderen sprlngen 1p
ons af en eisen met grote, krachtige gebaren ook een foto rrp!
Maar...de jongens willen niet, dat de meisjes samen met hen op de
foto staan! Dat gaat, slecht aflopen, de knapen zijn allesbehalve
zacht voor elkaar! En ook al zetten vre onze keel luid open, het
volstaat niet om rust ln de gelederen te brengen. Om hen
uiteindelijk kalm te krijgen moeten we een volledige film
opofferen, foto's nemen per groep, pêE familie enzovoorts...Het
intermezzo belette ons niet, om 923 stukken nunit,ie te verwijderen
(mortieren, gevûeergranaten, raketten) .

Om 18.00 Hr zijn we in het ziekenhuis. Een jongetje van 4 à
5 jaar wacht op ons net zijn grootvader. De chirurg legt ons uit
wat hij nodig heeft. We nemen meerdere radiografies, naar de hand
van het jongetje is te dun of ons toestel is t,e krachtig on Eoeie
resultaten te boeken. De foto's maken de weefsel-s niet zichtbaar
en een vinger moet dan ook geamputeerd worden. Ontgoocheld
verlaten we het ziekenhuis. lûe ri jden naar het kanp vraar ons
avondmaal zou moeten wachten.. .
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Aangekomen in de keuken, staan 2 bussen op de overeengekomen
plaats. Maar ze zijn volledlg Ieeg! Geen nood echt,er, want een
beetje verder staan er nog 2 bussen, boordevol! Het eten is wel
niet, meer warm, naar laten we er toch maar aan beginnen. vlaamse
karbonade met rij st ! Iedereen heeft, zich a1 bediend a1s er
plotseling iemand de opmerklng maakt dat, er maar weinig variatie
in het, nenu zLE. Want hadden we gisterenavond ook al eens niet
hetzelfde gegeten? Potverdorie! Dit eten is al- 24 uur oud, de
bussen werden gisterenavond niet geledigd! Onze eetlust is in één
klap he lemaal verdwenen, en $re verkie zen dan maar onze
veldkoekjes op te eten.

De kok voelÈ zich niet verant!,toordelijk voor de hele
toestand, het leegmaken van de bussen is zijn bevoegdheid niet,
maar als vile ook maar één hap ervan hadden doorgeslikt, hadden ze
ons kunnen naar huis sturen in een body bag.

Zêterdaq 08 iuni

Bevelsovername bij de Franse Genie. De Cdt SANICHAM keert
terug naar Frankrijk. Hij heeft slechts de interim waargenonen
gedurende de penibele nissie van Kapt, CASTILLE. Deze heeft, het
lichaam gerepatrieerd van de Adjt,Chef die gedood vrerd in een
mijnenveld in Noord-Irak, anper 4 dagen voor onze aankomst. !{ij
ontmoeten de Kapt CASTILTE en zLjn 2 adjuncten, de Adjt ADANALIAN
en MOULANIER.

Na deze eerste kennismaking voelen wij ons onmiddellijk
aanvaard. Van deze rustdag profiteren lre om de was te doen.

Zondaq 09 iuni

V[ij kunnen de aanwezigheid van de 130nm obussen in het
midden van het basiskamp, nieÈ langer verdragen. Ze J-iggen
allemaal bedolven onder het pui.n van de bunker.

!{e vatten ons werk aan onder het afkeurend oog van een
verantwoordelijke van het kamp. Deze begrijpt, niet, waarom obussen
die niet ontploft zijn verwijderd moeten worden. Maar ze liggen
daar ZONDER veiligheid! Ze worden één per één verwijderd, nadat
ook het puin stuk voor stuk werd verwijderd.

De zon staat blakend aan de hemel, en de handschoenen worden
dan ook hee I vlug brandend lvarm. Na 4 uur hard labeur hebben $te
75 stuks opgeruimd, â1lemaa1 l-30mm obussen, âIlemaal springstof.
Elke obus vùeegt zor,rat 43 kg. . .41le hulzen die vûe terugvinden zl jn
uiteengereten, êo r^re hergroeperen ze in een kuil die gegraven
werd om de bedieners van een stuk arÈillerie Èe beschermen. Maar
dat is niet alles; nu de obussen zomaar aan de oppervlakte
liggen, moeten ze vlug worden verwijderdT hrant er zijn heel wat
nieuwsgierigen op souvenirjacht. Een liefhebber wordt, betrapt
terwijl hij bezig is het veiligheidshoedje van een buis los te
schroeven. Hij begrijpt, helemaal niet waarom wij zo mopperen.

!ùe hebben allesbehalve st,il gezeten vandaag. ïle gaan dan ook
slapen met een gerust hart...

l.f aandaq L0 'i uni

I,fij hebben een afspraak met Adjt ADANATIAN in het kamp van
de l"7de RGP. Er werden ergens in een kamp grote mortieren
gesignaleerd. lfe spreken af net een Peletonschef van het, 3de
RPIMA (Regiment van parachutisten en infanterlsten van de ZM). We
verlaten deze zone die permanent, door de Franse troepen wordt
gecontroleerd Na enkele kiloneters verlaten lre de enige
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geasfalteerde vreg en begeven ons op aardewegjes. De para's van
het RPrMA hebben de $regen afgebakend. Het spookbeerd van
geisoleerde mijnen verdwijnt, niet uit de gedachten van onze
escorte, logisch overigens, $rant zJ-J hadden er al verliezen door
geleden.

Na enkele honderden meters te hebben afgelegd, merken wij ih
de natuur afbakeningslinÈen. Achterin kleine sleuven vinden wij
de mortieren. Het zijn Russische 120mm mortieren, klaar on
afgevuurd te worden. We brengen ze weg naar de stockagezone. Het
RPIMA wijst ons op de aanwezigheid van andere munitie. Grot,e
raketten, wordt er gezegd. De zone wordt wel niet precies bepaald
en onze speurtochten zijn allenaaI tevergeefs. lùe zullen noeten
wachten op de t,erugkeer vân de Pe letonsche f die ze hee f t gez j-en .

Deze is vertrokken om sanen met zijn mannen te gaan patrouileren
ln het, gebergt,e, maar vooral om de Irakezen duidelijk te maken
dat ZIJ het terrein bezetten. Zodra hij terug is, binnen een dag
of twee, drie, zuIlen we ervan op de hoogt,e gebracht, worden.

Dinsdaq 1L iuni

Op de sÈockageplaat,s neemt de tonnage toe . Wi j noeten i"n
gepaste vernietigingszone uitklezen. De omgeving wordt aan een
grondig onderzoek onderûtorpen ! vte hebben absoluut een t,errein
nodig dat ons zou t,oe laten ten ninste de gewapende buizen of d j-e
zonder veiligheid te vernietigen. Ook de afgeschoten of
beschadigde munitie moet heel dringend worden opgeruimd. De
buizen zonder veiligheid noeten eerst tot ontploffing worden
gebracht. Het terrein is overal hard en droog, zodat het op deze
plaats onmogelijk is. De grond is onvoldoende bewerkbaar. Op de
kaart ontdekken we een klein beekje. We besluiten daar even een
kijkje te gaan nemen. We rijden erheen en t,ot, onze veirrassing is
daar wel losse grond die bevrerkbaar is. Er liggen wel waL st,enen.
De Fransen zijn verbaasd ons schop, spade en houweel t,e zien
bovenhalen. Ogenblikje, dappere Belgen ! Wij gaan jul1ie een
graafvoert,uig t,er beschikking st,e11en, morgen zal U het hebben.
[ûe Iat.en onze "primitieve werkrniddelen" achLer en keren terug
naar ons kamp. Een kleine anecdote ftogr en uit, vriendelijkheid
zullen vre niet vermelden over wie het gaat,. De betreff de
jongeman werd door een natuurlijke behoefte gedwongen zich even
naar het t,oilet te begeven. Aangezien het, kamp onvoidoende
veiligheid biedt,, besluit hij zijn vûapen mee te nenen. EnkeIe
minuten later duikt. onze jonge vriend t,erug op...êrg gehaast! Hij
neemt de metalen sluitstang van zijn koffer mee terug naar de
plaats $raar hij vandaan komt, zonder een nonenÈ te verliezen.
Zijn holster is in de k.... gevallen. Het hras voor hem dus van
het allergrootste belang terug op het, t,oilet te zijn voor iemand
anders ook... Gelukkig! Hij slaagt, erin zijn holsÈer door niddel
van zijn sluitstang uit, de k....te vissen en die onrniddellijk te
wassen in het $rater van de rivier die Langs het kamp loopt. Als
meesterkraai, oordeelde hij, dat men hem dat geen tweede keer zou
lappen. zijn holsÈer...die zou hij voortaan in de hand houden!

Wordt. vervolgd
VertaLing: J. Depoorter

Tekstaanpassing: Y. Labeeuw
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L7 Januari L992

Een jaar reeds sedert het grote vertrek naar de Perzische GoIf...
De auteur van deze lijnen is één van de talrijke matrozen

die op 27 decernber vertrokken om de collega's aan boord van de
mijnenjagers Hyosotis en Iris te vervangen. t{ij eraren voorbestemd
on de benanning op de Myosotls af te lossen.

De laatste dagen voor ons vert,rek vtaren dagen van praktische
voorbereidingen, êD van afscheid nemen van de famille. Onze reis
naar het Nabije Oosten moest in principe 4 maanden duren, naar de
t,oekomst zou ons daar neer over moeÈen Ieren. De crisls begon
lnderdaad sedert enkele weken te verergeren en niemand wist op
dit moment hoe in deze crisis een eervolle oplosslng voor
iedereen zou gevonden kunnen worden, êrr zonder nutte].oos
bloedvergleten.

De dag van afscheid van onze dierbaren brak aan, en ln de
naniddag van de 27ste december kwam ik op de luchthaven van
Oostende aan, vtaar de Boeing van de Luchtmacht ons om 16 uur naar
onze bestenmlng zou brengen. De sfeer in het cafet,arla van de
luchthaven $ras niet erg lntiem. Meerdere televisiestations en
journalisten van de verschillende sensatieblaadjes ltraren
natuurlijk ook van de partij. Enkele onder hen $raren erg
synpat,hiek naar dikwiJ 1s j.ndiscreet: ze stelden bepaalde vragen
die, gezien de omstandigheden, echt niet op hun plaat,s $raren. Dan
voLgden de doortocht langs de vertrekhal, de inscheping in het,
vliegtuig en het opstijgen net aIs bestemning het Nablje Oosten
dat in nleËs zou gelijken op het NabiJe oosten uit de
bloscoopfilns.

l{a een vlucht van meerdere uren boven de MiddeLlandse Zee en
enkele uren boven het vasteland, kwamen tre te Dubai aan. Enkele
douaneformaliteiten deden ons slechts een ninimale vert,raging
oplopen. Na een kort trajekt tussen de luchthaven van Dubal en de
Dubai Dry Docks waren we blij onze schepen te zien. Ongeveer
honderd natrozen die in enkele minuten ontschepen noet op de
havenpatrouille zeker een grot,e indruk hebben gemaakt. Onze
collega's, die srachtten om terug te keren naar Belglê,
verwelkomden ons hartelijk. Natuurlijk vras de sfeer volledig
verschillend i zij die toekwamen zouden misschien actief aan het
conflicÈ moeten deelnemen, de anderen konden het confllct
verlaten. Na enkele uren van rust voor de piloten, vertrok de
Boeing opnieuw richting BeIgiê, net onze collega's die in blijde
verwachting leefden straks hun fanilie $reer eens terug te kunnen
zien. 's Anderendaags, de 28ste december, kwanen nog 130 matrozen
aan om de bemanning van de Zinnla af te lossen. Op de 3lste
december hebben vte de zaal van een hotel gereserveerd om een
oudejaarsparty te vieren. Een uitstekende methode on elkaar vrat
beÈer te leren kennen, ook met het oog op een bet,ere
samenwerking. Goede sfeer, 'n goed Jaar!
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Na een week van onderhoudswerken staken we van wal om onze
training voor het, mijnenjagen aan te vatten in de Golf van oman.
Het $ras noodzakefijk om zLch aan te passen aan de omgeving die
erg verschilde van onze eigensÈe Noordzee, die vre zo gewoon zijn.
De 13de januari kwamen vre aan te Tujeirah. WaÈer, brandsÈof en
voedsel voor enkele weken werden ingedaan om de training verder
te kunnen zetten. Op deze aanlegplaaÈs greep een gebeurtenis
plaats die het verloop van de geschiedenj-s zoû gaan veranderen.
Na de enkele maanden van economische blokkade, van polit,ieke
discussies zonder eind tussen de verschillende bondgenoten en
Irak en met als inzet de bevrijding van Koeweit, beslisten de
groten van deze aarde geweld te gebruiken tegen Sadan Hoessein,
boegbeeld van de hedendaagse Is1am. Op L7 januari, otn 0 uur GllT
precies, ging operaÈie "lùoesÈijnstorm" van start. Er werden
bombardemenËen uitgevoerd op Bagdad en op militaire basissen in
Irak en in KoeweiÈ. De eerste t2 uur vrerden meer dan 1300
vluchten uitgevoerd. Vùe vernamen het nieuws op de televisie
(CNN). Deze zender vras ons rechtstreeks contactmiddel met de
buitenwereld gedurende meerdere weken. We lraren er erg gelukl'rg
nee wat bewi j st dat serieuze j ournalisten nog alti j d bestagn
(maar in een veel te kleln aantal, naar onze bescheiden mening).

Zlezo, de teerl ingen vraren gevrorpen , maar de vragen bleven :

zou het een beperkt conflict worden, een klein vrarm punt op de
wereldbol, of zou het het begin zijn van een conflict op
lrereldschaal tussen het westen en de Islam landen? In het begin
ging het natuurlijk slechÈs om Ïrak. Maar in deze regio ltaren
meerdere landen PRO-Irak, en ze zijn het, nog altijd. (Vooral dan
de meer begunstigde lagen van de bevolking).

En wij, ongeveer 220 Belgische matrozenf vtaaronder
verschillende miliciens die zich vrijwillig aangeboden hadden,
wij waren daar, €D vre wisten helemaal niet $rat de toekomst ons
zou brengen. Welke beslissingen zouden onze po11t,ici nemen?
Zouden we moeten deelnemen aan het opruimen van de nijnenvelden
en daardoor de vrije doorgang van de zeeën verzekeren? Aan boord
van een schip is dat, één zaak, maar in oorlogst,ijd is dat nog een
heeL andere zaak....

tlo rdt ve rvo l gd

Opgesteld door Lt DANDOIS

Vertaling: J. Depoort,er
Tekst,aanpassing: Y. Labeeutr
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2L DECEI{BER

De nacht van de 20st,e op de 21st,e blijft, al1es relatief
rusLig, maar tegen 4 uur 's morgens wordt er plots alarm
geslagen: de grenadiers van het lste Bn van RICHTER hebben
opnieuw het order gekregen toL de aanval over te gaan, kost vrat
kost I Ze zijn in de Amblève geslopen neÈ tegenover de
leerlooierijen van de NV, ter hoogte van de melkerij. Geen
makkelijke t,aak, heL ijskoude llaLer komt hen tot aan de middel.
Zodra de schut,ters van het L1.7de onafgebroken beginnen te vuren,
worden ook lichtpijlen afgevuurd om de sector te verlichten. HeÈ
result,aat, is niet, overtulgend en daaron steken de Amerikanen een
gebouw in brand op de linkeroever (volgens het, rapport sLak
aergeant SPIRE zeLf het. gebouw in brand). De strijd wordt snel
een .bloedig t,afereel waarin de Duitsers afgemaakt worden als een
vlucht, eenden, praktisch iedere kogel treft doeI. Zr:wat, L50 SSers
komen in het, ijskoude water on.

IIALMEDY is om 4 uur 's morgens ook nog in een dikke mist,
gelruld, aIs SKORZENY net zijn 150ste Pantser Bg de brug van
WARCHE besÈormt. De I'IARCHE wordt, door de pantsers van deze
brigade snel bereikt, maar daar botsen ze plots op soldaten van
het, 120ste (K-companie). het 99ste (B-companie) en van het 823ste
(tank destroyers). Er volgt een confrontatie die zes uur duurt,
en waarbij sons lijf aan lijf gevochten wordt. Na het,
bombardement door het lL3de te NEUVfLtE-rRANCOCHAMPS en na heÈ
inzetten van de geduchte "nabijheidsbuizen" (een tot,aal nieuw
wapen), moeten de SSers rond l-0-11 uur hun voertuigen prijsgeven
en graven zich in nabij het gehucht, FALIZE. Daar wacht,en ze de
duisternis af om zich terug Le kunnen trekken. De brigade van
SKORZENY kont, op deze manier aan haar einde als doelt,reffende
gevechtseenhe id ,

Om voorbereid te zijn op elke nieuwe dreiging voor MALMEDY,
laat het Amerikaans HQ zijn licht,e reserveËanks van de D-companie
van het 743ste ( tankisÈen ) geplaatsÈ Le STER-rRANCOCHAMPS
overbrengen naar BURNENVILLE, lraar ze in verhoogde staat van
paraatheid worden gehouden bij een companie van het, 99st,e.

Hèt, oostelijk front van STAVELOT is ook in een dicht,e mist,
gehuld, maar dat belet, de Amerikanen niet, on 8.30 h een
georganiseerde aanval op te zetten. TOVELADY valt, aan vanuit,
PETIT-COO, en lanceert een groepje SHERMAN-tanks van de D-
companie op de oude hobbelige vreg THIER DE COO richting
PAREONDRUY. De L companie die vanuit ROANNE is vert,rokken, valt
STER âan. De I eompanie van het.1L7de verspreidt zich van BORZEUX
toÈ RENARDMONT en verzorgt het contact, met de vor:ruitgeschoven
Iinies van heÈ L17de, die reeds in hinderlaag iiggen op het, Fort
voor de boerderij BODSON. Een hevige weerstand ontwikkelt, zich te
RENARDI'IONÏ , vilaar zich op zi jn minst 2 pantsers bevinden dicht bi j
de brug over de PARFONDRUY. De ant,i-tank kanonnen van het 823st,e
sndersteunen echter de fusiliers en de SSers worden huis per huis
teruggedrongen. On hen echter uiÈ de boerderij van SONVEAU te
krijgen moeten vlammenwerpers worden ingezet, en dit ten kosÈe
van de boerderij, die de vlammenregen niet weerstaat en
onmiddellijk in lichtelaaie schiet.
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STER wordt zonder slag of stooÈ veroverd, naar heÈ
gevreervuur hcludt de hele dag aan in de hagen en de bos jes van de
omgeving, vooral dan aan de kant van de I"|AZURES boerderi j, die
slechts tussen 13 en t4 uur door de Anerikanen wordt bereikt, en
bevrijd wordt van Duitsers. Terzelfdertijd moeÈen de Shernans van
LOVELADY echter t,er plaatse blijven trappelen, ze sÈuitten
namelijk op vijandelijkheden aan de vi1la "L'EPILOGUE", neË voor
PARFONDRUY. Het accuraat, vuur van de DuiÈse Artillerie dat te
WANNE is opgesteld en de verbetenheid van de SSers, speelÈ hier
een grote ro1.

Nog op hetzelfde monent wordÈ aan de kant van TROIS-PONTS,
de E-companie van het. 505de parachutisten aangevallen. Zij vormen
het bruggehoofd en krijgen rond 11 uur een aanval van het 3de
bataljon van het 1sËe regimenL SSers Le vert{erken. Deze 1aaËsten
zijn uitgerust met een paar krachtige pantservoertuigen en
getrokken 105mm kanonnen. De I parachutisten die als voorpost
fungeren, slagen erin met een bazooka een "bizon" jachtkanon uit
te sch.rkelen. maar worden even later toeh gevaligen gerlomen of
gedood. De linie van de airbornes wordt snel doorbroken -eningenomen door een hele stroom grenadiers die boom per )room
vorderen, in dekking. De I-companie wordt, dringend t.er hulp
gesÈuurd aan de rechterkanL van de Ë-companie, etl de 456st,e
artillerie ontkeÈent, een hevig vuur tegen de aanvallers op de
hoogte van BODEUX. De parachutisten Lrekken zich in kleine
groepjes terug en dynamiteren de brug van het, station. Hierdoor
is de weg voor de pant.sers geblokkeerd. Een 57mm anli-tank kanon,
haastig neergezet, op de vernielde bovenLrouw van de brug over de
SaIm, houdt niet lang sLand tegen het accuraal vuur van de
Duitsers die zich hebben opgest,eld langs de ringvormige vteg op de
heuvel net l:oven treL stat.ion. Luitenant $IURTICH, die dit kanon
bedienL, wordt op zijn ptst gedood;

Het order t,ot, terugtrekken wordL gegèven irr de late
namiddag, €tr het st,at,ion moet worden pri j sgegeven onder druk van
de vijand. De gelukkigen kunnen de SALM nog oversLeken langs de
brug, de anderen noeten ploeterend het water door. De meeste
airbornes tuimelen trouwens rechtstreeks van de heuvel het, ûr,' er
in. De grenadiers steken ook de SALl"l over en zitt,en de AmerikaTen
op de fiielen, de st,ïijd is verward naar resulteert even Later in
een hevig vuurgevecht, Lussen de huizen op de linkeroever vân de
sALl{. De SSers v'rorden daar uit,eindelijk verdreven en
teruggedrongen tot, aan de andere oever. Daar zijn de geallieerden
even goed weggekomen! Een tiental parachutisten ontbreekt, ôp het
appel, ze werden door de Duit.sers gevangen genomen en weggebracht
naar he t kast.ee i van FEf TT SFAf ,
terugvinden, gefusilleerd.

'vùaar metl 7,e iater zal

De confronLaLie stabiliseert zich geleidelijk langs de SAtI,t
terwijl eerr vooruitgeschoven $5*peleton 's avonds nog probeert, de
rivier in te nemen langs de spoorweg, langs de weg van GRAND-
HALLEUX, maar daar worden ze door art,illerievuur gest,opt. 's
Avonds probeert een kleine kolonne voert,uigen van hetzelfde Duit,s
BU ROCHELINVAL te passerell daL in handen is vd.rl airbotrles van het
3de Bn van het 505de. Na een korte schermutseling laten deze
laatsten de brug springen net voor de neus van de SSers, dj-e hier
r{eer geblokkeerd raken.
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Nu ook deze uit,valsweg voor hen is afgesneden, richten de
Duit,se grenadiers zich naar de doortocht van PETIT SPAI, die wel
lreer toegankelijk is. Ik weet niet of de lichte brug reeds buiten
gebruik v'tas, naar ze storÈ in onder het gewlcht van de eerste
zvtare pantser van het, 3de Bn van HANSEN. Resultaat: een t,ank valt
in de Amblève, tussen de 2 st,eunpilaren van de brug in, waar ook
al een heleboel andere brokst,ukken zich verzameld hebben. het
gevolg hlervan is dat' geen enkel voertuig de Salm op dat punt, kan
oversteken om de secLie van KNITTEL ter hulp te snellen. Die
sectie is ondertussen serieus in het nauvr gedreven te PARToNDRUY.
De genie van HANSEN begint met de construcÈie van een voorlopige
brug, naar die wordt onmiddellijk verniet,igd door een batterij
art,illerie van de kant van BODEUX.

Om 19 h 30 vertrekken de sapeurs van de 5Lste Genle van
TROïS-PONTS naar I"IARCHE vraar andere taken op hen Iiggen t,e
wachten.

fn de sector van PARfONDRUY zetten de gevechten om zich van
het gehucht meester te maken zich wreed en $rrang verder. Op de
vteg van COO stuiÈ men op hevige weersLand, en deze wordt, slecht,s
overwonnen t,egen de avondschemering, â1s het vuren van de Duitse
artillerie een st,uk ninder accuraaÈ wordt. De Shermans kunnen nu
zonder problenen PARFONDRUY binnendringen. De oevers van de
stroom nabij de kapel SAINTE-LUCIE, worden hardnekkig door goed
verschanste grenadiers verdedigd. ZLj maken daarbij gebruik van
buitgemaakte I'18- (US pantservoert,uig met 37mm kanon) en ML0 tanks
(US tank destroyers), die wat later door de Amerikanen worden
uitgeschakeld. tleerdere SSers worden gevangen genomen, naar tegen
het vallen van de nacht is de plaats nog altijd nieÈ helemaal
veroverd. Op daÈ momenÈ volgt er zelfs een heroplevirrg van de
Duitse activiteit, naar het, schijnt te wijt.en aan versterkingen
van het, Lste regirnent van HANSEN die de Amblève zouden hebben
overgestoken, meL alles vral er maar voor handen was. De SSers
herwinnen een gedeelte van het verloren terrein te EPILOGUE en
maken zich Èegen de nacht meester van de boerderij van de
MAZURES.

US eenheden (de i-companie van het 117de en de D-companie
van de groep LOVELADY) stellen vandaag de wreedheden vast, die Le
RENARDMONT en t,e PARFONDRUY door de SSers zijn begaan, net zoaLs
majoor STALLTNGS dat gi$teren te TROIS-PONTS deed. De gevangen
SSers worden ondervraagd, êD er wordt vastgest,eld dat, velen onder
hen het, Amerikaans uniform dragen. Een jonge soldaat van het
LLTde wordt, in de Rue des Tanneries trouwens door ze'n vermomde
SSer doodgestoken. Om deze redenen wordt aan a1le GI's het. order
gegeven heel de tijd duidelijk zichÈbaar hun gasmasker Le dragen,
om hen bij de eerst,e oogopslag te kunnen herkennen. Na het
vasLsLellen van de wreedheden verhardt het gedrag van de
Amerikaanse sol"daLen in de str'ijd aanzienlijk...

Wordt vervolgd

Vertalirrg: J. ûEPOORTER
Tekst,aanpassing: Y. LABEEUW
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l{odiq dezç zomer een kind van Neord-Ierland uit,

EURO-CHILDREN, een organlsatle die verbonden is aan Caritas

Cathollca, zoekÈ dringend 300 gastgezinnen die bereid zljn een

jongen of een melsje van 9 tot 11 jaar te ontvangen.

Noodzakeli j ke voorwaardenz

a. Een van de gastouders moet een voldoende kennis van het, Engels

be zit ten

b . Een kind van deze I fde lee fti i d hebben .

c . Prakt,iserend kathol iek zi j n.

Z ich wenden tot,z

Uitsluitend telefonisch tot Mr Paul I{OI.I'I', Abt

i082/74435s È

Transportkosten: 7000 BEf ten laste van het gastgezin.
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Van 18 oktober tot 30 novenber 1991 maakte Kapltein-
Commandant A. VANDER MAST, commandanÈ van het, Detachenent van de
ont.mijningsdiensr van de Landnacht te poELKApEttE, deel uit, van
de ploeg vtaarnemers uitgezonden door de Europese Geneenschap.
Hier een relaas van de indrukken die hij daar opdeed.

JOEqOSL4VTE 18 OKTOBER - 30 NO,VEUBER 1s91

Maandag 07 Oktober 1991 rond 09.30 Hr krljg ik
telefoon: "Connandant, kan u woensdag aanstaânde on 09.30 Hr
aanwezig zijn op een briefing ter voorbereiding van een mogelijk
vertrek naar JOEGOSTAVIE op korte termijn?"

Mijn anders relatief rustige hartslag schakelde zonder
aanvraag in een lets hogere versneLling. fnderdaad ln august,us
1991 had ik mij kandidaat gest,eld voor de job aIs EG-waarnemer
maar ik had in het geheel geen rekening gehouden met, het feit dat
ik ook nog geselect,eerd zorJ worden.

Toen ik 's avonds mljn echtgenote het (goede?) nieuws
vertelde vtas de sfeer zeker niet deze van de blije en plezante
dagen. loch moet ik hier aI zeggen dat, mijn echt,EenoÈe ook wist
dat ik zeer graag ging en dat ik a1s zi-j zou vragen on nlet te
gaan, een vraag waarop ik dan nisschien ja zou gezegd hebben, ik
nijn verdere leven deze genist,e kans om het een en ander te
beleven alt,ijd zou beklagen. Daaron ben ik dankbaar dat ik dit
heb mogen en kunnen meemaken. Ook de eenheid hrens ik voor de mij
geboden kans hartelijk te danken.

Op de brieflng werd duidelijk dat 1k niet, zou
verÈrekken op t4 oktober, maar deel uitmaakte van de eerste
reserveploeg tesanen met LtKol BONTE H. van de Infanterieschool
te Arlon, Mâj CUSTERS L. van het Opleidingscentrum Nr 3 te
TURNHOUT en Cdt EYCKERMAN U. van Arsenaal van het Materieel te
HAASDONK. Het t,huisfront was weer wat gerust,gesteld.

Op
de

dlnsdag L5 oktober tijdens de bespreking te BRUGGE
ve rschi I lendevan

ontmant,e I i ng s ins taI I at i e
oktober om 10.00Hr vanaf

Vri j dag 18 oktober
omhe l zLng , wat tranen wegdu!{en,
ik naar METSBROEK.

voor de bouvil vande
"GO " -bericht: vertrek op L8
vI leghaven van MELSBROEK.

L99L, 07.00 H[, een laat,st,e
een paar keer s l ikken en vf eg hras

offerten
kwam dan het
de mi I itai re

A1daar aangekonen werd onze witte uitrusting.die ik bij
de Zeemacht te ZEEBRUGGE afgehaald had vervolledlgd met tsree
witte trulen en een anorak "Lee Cooper". Over die 'Lee Cooper"
later meer.

10.45 r Take off.
En zo begon voor mij een onbekend avontuur, eerst te

ZÀGREB en daarna te BEI,GRADO hraar ik vier en een halve week
verbleven heb.

Een volledig chronologisch overzicht geven van de
act,iviteiten $raaraan ik heb deelgenomen 1s niet de bedoeling van
dit artikel. Wel wil- ik tamelijk gedetailleerd de begeleiding van
een konvooi vLuchtelingen beschrijven na de val van de Kroatische
stad vuKovAR. Een stad die totaal naar dan ook t,otaal aan flarden
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geschoten is na meer dan drie maanden belegering door het,
Federale (Servische) Leger JNA.

Op dinsdag Lg november krijg ik de opdracht om samen
met mijn p1oeg, een Duitse diplomaat die Servo-kroatlsch spreekt,
een Deense collega toevalllg ook een ontmijner en een ftaliaanse
chauffeur die alleen ftaliaans spreekt, Dâ te gaan of er aan de
opriÈ van de autobaan ZAGREB-BELGRADO te SfD een konvooi
vluchtelingen gestrand is.

Onze constataties: een konvooi van 13 autobussen
volgeladen met vrouwen, kinderen, waarvan het jongste 0L dag oud
is, en oudere mannen (+ 60 jaar) leeft, reeds meer dan twee dagen
in deze bussen na de val van VUKOVAR. Na de val zijn zij uit de
schuilkelders r.raarin zij meer dan drie maanden geleefd hadden te
voorschijn gekomen. Ze werden gescheiden van de mannelijke
vluchtelingen die door het JNA aIs potentiêle militairen dus
kri jgsgevangenen beschouwd werden en weggevr:erd vrerden naar
kri j gsgevangenkanpen .

De vluctrtelingen !,ras verteld dat ziJ op Lg norru*ùt
naar KROATIE konden vertrekken over de autobaan naar ZAGREB. Dat
vras duidelijk niet mogefijk daar deze baan niet vrij was van
mijnen en de Kroatische autoriteiten niet happig rraren om zoveel
vluchtelingen op te vangen. Door deze mensen te Iaten vertrekken
naar nieÈ bezet gebied zouden er in het door het federale leger
bezette gebied geen Kroaten neer aanwezig zijn vrat de annexatie
bij SERVIE zort kunnen vergernakkelijken. Dit volgens rle rerlenering
van de Kroatische autoriteiten.

Dat. de sanit,aire en hygiênische omstandigheden
allesbehalve waren hoeft geen betoog. Gebrek aan zuiver $rater en
voeding en medische verzorging. Onder de vluchtelingen vtas niet
alleen een pasgeboren baby en de moeder die medische verzorging
nodig hadden naar ook heel i\rat oudere mensen en een derÈienjarig
meisje met een schotwonde in haar rechterbeen. ZLj zou mij lat.er
vertellen dat, een Servische buur uit haar straat die zij
persoonlijk kent haar onder haar rechterknie had geschoten op -7

okt,obêr met de bedoeling haar levenslang te verninken.

Na heel wat telefoons en blijven aandringen bij heel
wat auÈoriteiten werden deze zvraarbeproefde mensen toch geholpen:
een voedselpakket en r{arme thee werd hen bezorgd alsmede een
overnachting in een grote Staatsboerderi- j in OVCARA. t{edische
verzorging \^tas er ook ter plaaÈse.

De vluchtelingen smeekten ons hen niet in de steek t,e
iaten en bfj hen te bLijven gedurende de nacht. Zij verkozen ook
IN de autobussen te blijven omdat zij vreesden dat, deze anders
zouden wegri j den en hen daar zouden achLerlaten. f,f i j hebben dit,
met de ploeg dan ook gedaan. Dit besluit vrerd unaniem gekozen
rloor de ploeg zonder, maar dan ook zonder discussie.

Gedurende die nacht kwam dan het, bericht dat zit 's
anderendaags 20 november via de frontlijnen en het niemandsland
daartussen naar KROATIE konden vertrekken. Er rras immers een
akkoord en een staakt het vuren afgesproken voor L0.00 Hr 's
morgens. De st,emmingr veranderde totaal, Er was vreer hoop. . .

Om 07 . 30 Hr vertrekken vre na een onbi j t, van brood en
rozebottelthee meL de kolonne richting MARINCI naar het
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oversleÊkpunt, waar de vluchtelingen de
verlaten on te voet door het niemandsland
andere l i j nen te bere iken en waar andere
wachten.

bussen uouden moet,en
en de mijnenvelden de
bussen op hen zouden

Enkele kilomet.ers voor de overstek juist voor het dorp
BoGDANovcI doen vre een laatste verkenning om na te gaân of aIlesveilig is...Het is dan 1"0.15 Hr.
Geweer-, morÈier- en artillerievuur en explosies blijvenhoorbaar. Het, wordt 12.00 Hr en er is nog geen staakt het o,ui*n.Een nieuvr staakÈ het vuren wordt via onze autot,elefoon
aangekondigd voor 12.30 Hr, er wordt er nog één aangekondigd voor13.00 Hr, het' wordt echÈer 15.00 Hr en er is van een staakt hetvuren nog geen sprake. Het is werkerijk te riskant on eendoorbraak te forceren za hevig wordt er gevochten. Ook rvij zijnenkele malen onder vuur gekomen en werden geiroodzaakt on onsterug te Èrekken in de schuilkelders aldaar.

l{i j moest,en dus meÈ lege handen terug en dezevluchtelingen cluidelijk naken dat het echÈ niet, ging. Dit, was eenzeer kritiek monent daar enkelen echt vrilden te voet verder gaan.
op één of andere nanier zijn ne er toch in gesraagd hen teovert,uigen dat het beter lras mee terug te gaan met de autoLrussen.

Dit' maal was er door de Iegerautoriteit,en voor een beÈerecvernachting gezorgd namelijk een grote sporthal in sREIlsHÀ
t'tÏTRoVrcA waar het vtârm l^ras, waar er t,oilet,t.en en r{asgelegenheden
l{aren, !'raar het Rode Kruis instond voor voedselbedeling ennedische verzorging.

De volgende dag, 2L november, zijn r^re dan met eenkolonne van ?2 bussen, want, ondertussen !{aren ook anrlerevlt-tchtelingen claar naartoe gebrachÈ, vandaar uit, vertrokken omvia BOSNIE-HERZECOVINA toch KROATIE te kunnen bereiken. Deze keerIukte de oversteek wel en werden de +/- 2000 vluchtelingen in desporthal van DJAKovo oFgevangen. Deze trip meÈ het overst,appen op
een bepaalde plaats ven Servische voertuigen op Kroatische duurdÀ
t,och nog t ot 01 . 00 Hr ' s nachLs .

Het gewonrle dertienjarige meisje, MARïJANA KARAULA,
werd daar zii plat moest iiggen ln onze minibus geladen en met debeste zorgen omgeven. Daar het medisch opvangcentrum in DJAKovoovervol lag met gewonden afkomstiE uit het CIp die dag eveneelsgeêvacueerde hospitaal van VUKOVAR hebben $rij haar direktdoorgebracht naar het hospitaal in ZAGREB Îraar vri j om 09. 00 Hr
zi jn toegekomen. De periode dat r'ii j met de kolonne in door SERVIEgekontroleerd gebied hraren, heefL zLj niet. geslapen; pas toen rrein KROATfE aankwamen slaakÈe ze een enorm diepe zucht en is z1jin slaap gevallen en pas bij aankomst aan het hospitaal wakker
geworden.

De dankbare ogen van diÈ jonge meisje,r"rnuut ik nooit,eerr paar dagen voo r mi j n ve rtrek beri ik ze trouvJens nôg gaan
bezoeken en haar toesÈând evolueerde zeer gunstig.

Na verslag van onze gebeurtenissen te hebbenuit'gebracht op het. Hoofdkwart,ier van de EG-rnissie te zÀGREB vlaseen douche en zuivere kleding een ongekende luxe. Een bed lrasiets dat i{e in dagen nieÈ'meer gezien hadden en daar hebben rredan ook weer uitgebreld mee kennis gemaakt.
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Er restte ne nog terug te keren naar BETGRÀDO, daar
af scheid t,e nenen van de collega's moni.toren, de valiezen terug
te maken, kadootjes te kopen voor de familie en terug te keren
naar ZAGREB sraar op 2a november èen nieuwe groep Belgische
monitoren toekwam die wij uiteraard graag zagen toekomen en niet
alleen ondat ziJ een pot pickles van Devos+Lennens mee hadden
maar ook een paar flesjes streekbier.

Op 29 novenber heb ik dan rnijn allerlaatste zending
gedaan. Dit keer met een speciaal "BeIgisch" team. Tezamen met
mljn collega's THIERRY, RUDI en WILtIAM moesten we de passage van
een colonne van +/- 600 voertuigen controleren aan de P-fn van
een opgelegde narsroute. Alles verliep daar wonderwel zeet goed.
Het vraren de voertuigen net personeel en materieel uit de
Marshall TITO kazerne van het JNA te ZAGREB die na een blokkade
van verscheldene weken door Kroatische strijdkrachten naar SERVIE
konden terug keren. Het is ook daar dat het tEE COOPER team zijn
ontstaan kende b1j het testen van onze radio's:
'This is Cooper One, over"
"This is Cooper Two, over"
"This is Cooper Three, over"
"And this is Cooper LEE, over"

Een fantastische afscheidsavond waarop
Vlaans feestje geb(r)ouwd werd waar onze Hollandse
jaloers op zijn, enkele uurtjes sLapen (te weinig)
naâr huis.

Een aangename verrassing wachtte mij in METSBROEK !{aar
mijn echtgenote en kinderen en nijn moeder en zusters mij
opwachtten met bloemen en gelukwensen.

Dat ik tevreden ben dat ik veilig thuis gekomen ben,
spreekt voor zich, maar tevens is het, zo dat indien ik de
gelegenheid krijg om terug te keren hetzij aIs EG-waarnemer of
wie v,reet als "BLAUW HELM" ik niet zaL aarzelen om dit te doen.

fk houd er aan iedereen die mijn familie en mijz f
gedurende die zes weken met woord en daad bijgestaan hebben-om
deze periode te "OVERLEVEN" van harte te danken want het ging
soms on leven om te overleven.

Zes weken is een kleine periode in een nensenleven,
naar deze zes weken zijn in mljn nemorie de neest int,ense weken
die ik tot nu toe gekend heb en dat zullen zij nog heel lang
bIijven...

A. VANDER MAST

een typi sch
eol lega' s zo

en hop , t,e rug
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O rde rs van de Gene raal aan de Bn Ëq$d

Morgenavond rond 22.AAHr zaL de komeet van Halley zichtbaar
zijn aan onze hernel. Deze gebeurtenls doet zich slechts on de 75
jaar voor. Verzamel de nanschappen in battledress op het
paradeple in en ik zal hen vùat r-litleg geven over dit ze ldzaam
fenoneen. Indien het zou regenen, breng dan de nanschappen sanen
in de cinemazaal van het kwartier. In dat geval zaL ik hen een
film tonen over dit verschiJnsel

Ordgqs vaq d-e Bn- Cornd aer.n- ,f,e Cig.-Cpmd

Op orders van de Generaal zaL de komeet van Halley norgen om

20.00hr aan de hemel verschijnen. Doe in geval van regen uw
nannen hun battledress aantrekken en spreek af bij de cinemazaal
vraar deze gebeurtenis, die slechts on de 75 jaar plaatsvindt, zal
doorgaan.

Orders van de Cie Comd aan-de 2 Comd

Op orders van de Generaal zal U morgen on 20.00hr van dienst,
zijn in battledress. De komeeË van Halley zal in de cinemazaal
verschijnen. Ats het regent, zal- de Generaal andere orders geven
wat slechts om de 75 jaar gebeurt.

Orders van de 2 Comd aan de CSM

Morgen om 20.00hr , zal- de Generaal in de cin
verschijnen samen met de komeet van Halley. Deze geb$urt,en
zich slecht,s om de 75 jaar voor. Als het regent, zal de G

aan de komeet het order geven tussen ons te vefschiS
battledress. 

I

I

IOrders van de CSM aan een Serqant 
I

IAls het morgen om 20.00hr regent , zaL de berolmde G

Halley, 75 jaar oud, zljn komeet in battledress laterf vers
in de cinemazaal, vergezeld van onze eigen Generaal. I

I

I

Orders van de Serqant aan de troeP 
I

I

Geef acht. AIs het, morgen om 20'00hr regent, za| de b
Generaal Halley een koneet laten vLiegen. fk hoo$ dat
respectabele houding zult aânnemen. Ingerukt... 

I

I

I

Vertaling: J. De
Tekstaanpassingr Y.
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in L94:
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he lden,
Randa 1
Ontml Jn:
gekomen
luehto f:
B r l t,tanr
ve rdac h 1
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zoEKERTJE

lMR GOYENS M ' zou graag
of de Franse versle van
kop tlkken.

de orlglnele
het boek oP de

ADRES :

Ontmf j nlngsdlenst van de T,eemacht'
Telr 059/80L402 - Ext' 345

:f;

rk geeft de geschledents weer
r groep Austral 1ërs dle z leh
1 engagee rden ln de Royal
en ln het bf J zonder van 2

John Stuart Mould en Hugh
Syme. ZL) $rerkten blJ de

lngsdlenet, dle tot stand
vras na het, eerete Dultse

fenstef te gen Groot-
Brlt,tannlë, en hadden aIs taak de
ve rdaehte tulgen t,e neutral l se ren op
Brlts grondgebled.
De aut,eur rapporteert over de
suksessen en mlslukklngen van deze
onontbeerll J ke dienst. Hl J beperkt
zleh evenwel nlet, tot, het, t,eehnlsehe
dome ln, hl J t,oont ook aan hoe het
leven van deze mannêD, dte zleh van
een ulteret gevaarllJke t,aak kwetêh,
er ultzag,
Het, ls onmogellJk nlet bewogen te
worden door de lntenge emotle van
dtt boek. De typleeh Brlt,se humor
voegt nog een extra faeet, toe aan
dlt boek, door het eontrast, dat zo
geereëerd wordt, met, de soms
dramatlsche onstandlgheden ?raarover
ve rhaald
He t, boe k

rtordt.
'L7 Seeonden om te

overleven'van fvan Southall ls een
reehtstreekse getulgenlr over een

reeente pe rlode ult
hedendaagse geBchledenls.



KRTJGSHACTTT
GET{ERALB SÎAF

24

De

,JSP-8/L

snL

RE OITERITEDEN

DE ZEEMACHT EN DE

(tot en met de echelon Cle of
eenhefd )

vAtf bp LN|D- r

UEDISCHE DTENST

gelIJ kgegtelde

30. lx. 1991

rL$06

va,n mllltaLren dle op zendlng geotuurd worden ln
conf I lctgebleden,

f, inleldlnq : déel van deze nota ' 

,

'Meer en meer worden mllltalren naar verscheldene confllctgebteden ln
'. , de wereld geatuurd, ln het kader van humanltalre operatlea, zendlngen

. ten bate van de UNo, de 9ùEU, €n2... Sommlge eenheden komen ln aanner-
klrrg om op ze€r korte termlJn tuEa€n te komen.

' Deze el-tuaÈteg kunnen tot Jurldtgche problemen lelden betreffende de
prlv6-verzekerlnggcontracten door dlc mllltalren ondergchr€vsrlr

' Deze nota heEft tot doel algemene lnformatle te veretràkken om de be-
trokken mllltàtren ln staat te stellen de noglge maatregel€n tc nEmân
voor hun pereoonllJk geVal.

2. Alqemeenheden

a. De contractuele banden dle er beqtaan tussen e€n verzokerlngsnemer
. en de verzekerlngsmaatschapptJ behoren tot het prlvaat recht €n

b; Verschitlende ooorten contracten moeten in overweglng genomen wùr-
.den r

.- levensverzekerlng (aI dan nlet gebonden aan een hypothesalre
. lenlng);

- famlllale verzekerlngl
- ongevallenverzekerlngl
- andere blJzondere contracten van verzekerlng.

D€ controledlenst voor de verzekertngen heeft arn zL)n leden
verzekeraarg aanbevellngen geatuurd dld hen toelaten een veischel-
denheld àan houdlngen tegenover de verschlllende contracten
(behoud van dezelfde voorwaatrd€n, verhoglrig van. de premlea,
ultrlulÈlng van verzekerlng) aan te n€men wann€etr e€n gltuatle
zoale bedoe\d ln Par 1 zlch zou vôordoen. ' '

Oâ betrokken mllltalr heeft er due alle baat blJ_ contact op te ne-
me4 met ztJn verzekarrngamaatachapplJ om t€ ,Ët"t welke houdlng
dèze aanneemt l"n zlJn spectfleke eLtuatle.

AV>T800101'A
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d. Ntet enkel de mllltalrEn dle ztch vrlJwllllg aanmelden of, dlc op
voorhand aangeduld worden voor bepaalde aendtngen ln confllctgo-
bleden, maar ook mtlltalren dte qventueel oP zeet korte ternlJn
opdrachten moeten ultvoeren dle een zeker rlslco lnhoudén kunnen
problemen ondervl-nden. Be.lden hebben Ln elk geval baat bfj h6t
ondergchrlJven van een famlllale verzekerlng.

e. In etk geval Is het van zeer groot belang voor de betrokhen mlll-
tair dat .htj blnnen de kortste termlJnen zLJn vetzekerlngemaat-
echapptJ zou verwlttlgen zodra hlJ aangeurezen wordt voor ê€n oP-
dracht zoals bedoeld ln Par- 1.
Indlen de verzekerl-ngamaatschapplJ nlEt oP voorhand verwlttlgd
werd kan ze elke tuesenkomet welgeren blJ I'lncidentenil ttaarblJ een
mllltalr zou betrokken zlJn dle in opdracht ls ln een confltctge-
bied, In het tegenoverg€stelda geval is de maatschapptJ verpllcht
akte te nem€n van het nleuw rLslco en ov€ntueel een aanpaealnE van
het verzekerlngacontract aan de nieuwe omatandlgheden voor t€
stellen (bv. een beperklng van de eventuele tueeenkomgt of €en

, btJpremle|. 
!

f. In btJlage worden modelbrlev€n voorgeeteld dle de betrokken mlll-
. talren aan hun verzekerlngsmaatechappU kunnen gturen. Dezc model-

Ien,kunnen ulteraard aangepagt worden aan de btJzondeÉe ometandlg-
heden. '. .

Type brlef voor een leveneverzekgg!4gggglg!

a. de zendlng le op voorhand gekend : BiJlage À

b,'mllltair dte mogeltJke op korte termljn moet tussenkomen t BlJIage
B.

Type brLef voor een contract betreffende famlllale verzekertng

gekend s Bfj lag€ C

I

korte termtJn moet tusaenkomen t ,BIJlage

De Chef van- de Dlvlsle Pergoneel

lr,.,

L. I'ERVERKEN
Generaal-maj'oor v4n het Vlleg.l'ez€n

VleugeladJudant van de Konl,ng

4.

â. de zendtng Le oP voorhand

b. mllltalr dle mogeltJke oP
D.

a'

i

.t
J

r '.)

a\
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' . j.r
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BfJ lage A

Ver zakerl ng sma at echappl J
(volledlg adree v€rmelden)

r "G€zlen mlJn voortfJdfg vertrek, verleen tk voor
het of da eventuele aanhangsel ( e ) mandaat aan

persoon vermeldan) om ze ln mlJn plaate te on-

Mevrouw /ulJ nheeE r

op datum van ...., heb ik met uw maatechapplJ €en
Ieveneverzekerlngaovereenkomst (aandulden of deze al dan nlet gepaard
glng met een hypothecalre lenlng) geeloten voor een termJ.Jn van
jaar (numm€r van het contract of Ref ervan vermelden).

tk U dat lk deel uLtmaak van het Belglech coo-

..... (datum van vertrek) tot
( etandplaata vsrm€lden) van

... .... . .... o.. (datum van aal..
de opdracht opgeven).komet,) om ....?.oo.o...... (de rgdcln van

Ienelnde met kennls van zaken de rlalcors van mlJn opdracht
te kunnen lngchattenr' w€na lk met zekerheld het lot te willen itennen dat
mlJn levensverzekerlngsovereenkomst toebedeeld la ln het gevai dat tk
het glachtoffer zou worden van een ongelukklg lncldent. Ik veronderstel
meer bépaald dat de ul,tvoering van deze overeenkomet geen enkel lrobleem
zal etell.on wanne€r het lncldent $rarrvtn eprake geen ultstaant heeft met
de elgenllJke ultvoorlng.van mlJn opdracht. Mtar vrat zal er daarenteEen
gebeuren ale tk het slachtof,fer wordt van fclten dte opzettollJke
gewelddaden ultmalien of andere eoortgellJke gebeurtenlccen" ? Indlein daze
felten geen enkele lnfloeô zouden hebben op de ultvoerlng ven rnlJn con-

'tract, zou lk er prtJe op steltan daarvan de echrlfteltJke beveatlglng
te krlJgen in de vorm vari eàn aanhangeel aan mlJn polls, uttdrukkeltJk
verwlJzend naar mlJn zendlng'met het Belglech contlng€nt, Indten daar-
entegen mlJn contract moet veranderd worden' vraag lk U mlJ zo vlug mo-
gellJk een ontwerp van aanhangeel aan de polls te wlllen voorBtellen,

. waarblJ eventuele gebeurtenLason gedurende mlJn opdracht gedekt worde'
en mtJ'tevens te laten weten hoeveel Lk zal moeten btJbetalen, met dlen
verstande dat zulke maar nodig te tijdena de werkellJke duur van de op-
dracht.

Ik zou U dank weten miJ de gevraagde elementen van antwoord
zo enel mogelljk te làten geworden op volgend adrég I . r................

. EVENTUEEL
de ondertekenlng van

(de
dertekenen.'r

. U bfj voorbaat dankend voor de aandacht dlo ..U , aan dtt
" echrlJven zal achenken, verbltJf lk,

Hoogachtend,

( Handtekenlng I

BfJ deze meld
Èingent, geetuurd naar
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bU voorbaat dankend
echenken, verbffjf lk,

BfJ lage B

Ver zeker lngemaat echappf J
(volledtg adres vermelden}

voor de aandacht dle U aan dlt

Hoogaohtend,

( Handtekanlng l

Mevrouw/ul J nhe€r r

op datum van ...., heb lk met uw maatechapplJ een
leveneverzekeringeovereenkomst (aandu.lden of dezs aI dan nlet gepaard
ging met een hypothecaire lentng) geelot,en voor e€n termlJn van
jaar (nummer van het contract of Ref ervan vermelden).

Bij deze meld lk U dat lk deel ultmaak van .. ..;
(eenheid aandulden). Gezien de algemene opdracht van mtJn eenhel,d, kan
ik op elk moment naar e€n gevaarlfJk gebled orgena ter wereld gezonden
worden .....'........... (de eventuele opdracht omEchrlJven).

Tenelnde met kennla van zaken de rlslcors van mlJn opdracht
te kunnen lnschatten, rârens lk met zekerheld het lot te wlllen kennen dat
mtJn levensverzekerlngsovereenkomst toebedeeld le tn het geval dat lk

, het glachtoffer zou worden van êen ongelukklg lncldent. fk varonderstel
meer'bepaald dat de uLtvoerLng van deze overEenkomat geen enkel probleem
zal stellen hranneer het Lncldent waarvan eprake geen ultataana heeft met
de elgenlijke ultvoêrlng van mlJn opdracht. Maar Vrat cal er daarentegen
gebeuren aIg tk het elachtoffsr wordt van felten dle opzettallJke
gewelddaden ultmaken of andere soortgellJke gebeurtenlàgen ? Indlen deze
feiten geen enkele Invloed zouden hebben op de ultvoertng van rnlJn con-

,,tract, zou. th er prlJe op etellen daarvan de schrlf,tellJke beveetlglng
:'te krlJgen'ln de vorm van een aanhangaal aan mlJn pollg, ultdrukhellJk

verwlJzend naar mlJn zendlng met het Eelgtgch contlngent, Indl,en drar-
entegen mtJir contract,moet veranderd worden, vraag llt u mlJ zo vlug no-
geltjk een ontwerp van aanhangeel aan de polla te wlllen voorqtellen,
waarblJ eventuele gebeurtenlgsen gedurende mlJn opdracht gedekÈ worden,
en mlJ teveng te laten weten hoeveel lk zal mo€t€n btJbetalen, met dlen
veretande dat àulkg maar nodlg Ie ttJdene de werkellJke duur van de op-
dracht

fk zou U dank weten miJ de gevraagde elementen van ântwoord
zo gnel mogellJk te laten geworden op volgend adree t .. o...............

U

schrlJven . zal
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BlJ lage

Verzeker lngsmaat gchappl J
(votledlg adres vermelden)

Ik U dat tk deel ultmaak van het Belglech eoit-
( etandplaate verm€lden ) van

vgrtrek) tot ......oo..,.,.. (datum vtn !ân-
( de reden van' 'de opdracht opgeven ) .

Mevrouw/t'tt J nhe€r ,

Op datum van ...., heb ik met uw maatachappij een
verzekerlngsovereenkomet prlvé-leven afgesloten (nurmer of Ref van het
contract vermelden).

TeneLnde met kennls van zaken de rlglcors van deze opdracht
te kunnen lnschatten, vraag lk U mtJ echrlftellJk te wlllen bevestlgen
of voormeld contract ln dE hele wereLd toepaseeltJk ts en blJgevolg mlJn
bultenêontractuele verantwoordellJkhetd dekt, voortrprultend ult mlJn
handellngen, gedraglngen of onthoudlngen, srann€er deze nlet onnlddelllJk
verband houden met dE ultvoerlng van mlJn dlenetpreatatles.

BfJ deze meld
tingeot, geatuurd naar
.........:..o.' (dat,um van
kome'E) om ... o. o.. o. o... o.

In de vcronderstclllng dat
U mtj €en aanhangsel van de polta te
Iaatete ultdrukkel$k toepasselfJk zou

i Ik zou U dank
zo BneI mogelijk' te laten

dertekenen. rf

r U bfj voorbaat dankend voor
BchrlJven zal Bchenken, verblfjf lk,

,t

zulke nlet het gev,al lr, vraag tk
$rll len voorstel len waardoor dezr
zlJn gedurende mlJn zendlng.

weten mij de gevraagdo elementen van antwoord
g€lwordgn oP vbtgend adfeg 3 ....ro..or.....oo.

ao

EVENTUEEL t rrGezlen miJn vgortfJdlg vertrek, verleen lk Voor

::. .:iï:::l:lii,iï,lil";' ;:,'".'0'*i":; ::'iiïii,l"f,iJi'll ï:
de. aandacht dle U arn dlt

.Hoogachterd,

. (Handtekenlng)



29

Naam en voornaam van het
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In de veronderstelllng dat
u mtj een aanhangsel van de potte te
Iaatete ultdrukkelfjk toepassefflk zou

I

Ik zou
zo enel mogelfjk te

BfJ lage

Verzeker lngamaat roheppf J
(volledlg adres v€rmotden)

zulke nlet het geval lg, vrarg tk
wlllen voorstellen waardoor deze
zlJn gedurende mtJn zsndlng.

Mevrouw/ltlJ nheer,

op datum van ..... ...., heb lk mat uw maatechapplJ een
verzekerlngaov€ro€nkomgt prlv6-leven afgealoten (nummer ol Rcf, van het
contract, vermclden).

" BIJ deze meld lk U dat Lk deel ultmaak van ..........
(eenheld aandulden). Gezlen de algemene opdracht van mlJn eanheld, kan
ik op elk moment naar een g€vaarflJk gebled ergens ter wereld gezonden
worden ..... . (de evantuele opdracht omschrlJven). ,

Tenelnde met kennlg van zaken de rlalco'B van deze opdracht
te kunnen lnschatten, vraag lk U mIJ gchrtftellJk te wlllen beveatlgen
of voormeld contract ln de hele wereld toepaeaeltJk ls en blJgcvolg mtJn
bultencontractuele verantwoordellJkheld dekt, voort6prultend ult mtJn
handellngen, gedraglngen of onthoudlngen, wanne€r deze nlet onmiddelllJk
verband houden met de ultvoerlng van mlJn dlenstpreetatles.

U dank hreten mtJ de gevraagde elementen van rntwoord
latgn gg$torden op volgend adrgg ! ,..r..o'o.....o..

u
schrtJven zal

bfJ voorbaat dankend
schenken, verblfJ f lk,

voor de aandacht dte U tan dtt

Hoogachtendr

( Handtekentng I


