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F.OlÛf)S " EFtl\TEqT ..SES)RçF':

lltj danken de rllde gchenkera voor hun vrllgevlgbeld,

Rekentngnunner FondE '8. GEORGE" : 145-8044000-43

Sltuatie op
Schenklngen

O1 lO4l L992 !
3

231. 362
10. 301

Totaal op ot tLo lL9e2 : 24I.663

(waarvan 1OO.O00 BEf in lcasbons van de Verbroederlng)
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VFRSLÀG AIIGEUFNE VERGApERTNq OF 05 JUN 92 fE HEVERTEE

Ook dit Jaar wae onze Algenene Vergaderlng een succes. De naesale
aanwezlgheld (we teLden 180 ingeschrevenen) en het prett,ig
weerzlen van oude vrienden maakten er eens te neer een fljne daE
vân.

Kol BERTIN opende de zitting net een welkonst,woord en een
plechtlg monent van herdenklng voôr onze overleden collega's.
Tevens deelde hij mede dat een deJ.egatie van onze Verbroedering
op Za 30 Mei 92 een kleine herdenkingsplechtlgheld gehouden heeft
aan het graf van GenMaj SEVRIN.

DE VERGADERIN.G

1. Goedkeurlnq noÈulen statutaire verqaderinq 31 Mei 91

Er werden geen opmerkingen gefornuleerd aangaande het verslag
vân de vorlge Algenene Vergadering, zoals dit verEchenen is in
ons bulletln van het 2de Trlm 91 (Augustus).

2. Reallsaties en aktiviteiten van de Raad van B€Etuur

Naast de werking voor het dagelijks beheer vernelden we!

-Ultwerken van het project voor een post,zegel over de
Ontni j ne rs

-Ontwerp van brevet,ten en toekennlng ervan
-Werklng steunfonds '8. GEORGE"

3. Financiële situatie (Zie Bulletin 2de Trim 921

-Verslag over inkonsten en uitgaven n.b,t. het boekjaar 1991
(het steunfonds E. GEORGE inbegrepen)

-Verslag van de revisoren
-Goedkeuring der rekenlnEen

Met unaniniteit werd er ont,lasting gegeven aan de Raad van
Bestuur

4. Bepalen der biidraqe voor 1993

ondanks de gestegen kosten bliJft de JaarllJkee blJdrage voor
1993 onveranderd behouden

5. St,atut,aire verkiezLnqen

Kraqhtens het artikeL 2L van de statuten waren volgende
bestuursleden uittredend en herverkiesbaar:
-Mr LIIIDE}{, J.
-llr EECKHOUT, H.
-Mr PRIGNON, R.
-Mr TOUSSÀINT, P.
-Mr MEERSEMAN, R.
-Mr DE VUYST, G.
-Mr MATTHEUS, H.
-Mr DUBUISSON, R.
-Mr PAREE, R.
-Mr VAN OVERLOOP, A.

Het bestuur wordt bij algeneen handgeklap herkozen.
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6. Uitrqlklnq van het eret.eken van verdienste V.O.V. en het
Ereteken Yan, Onpmilner

Er werd overgegaan tot, de ultrelklng van de bronzen medallle
van verdlenste aan!

-Mr DUMOULIN' P.
-Hr HICK, H.
-Mr NATUS, H.

Het ereteken van "OntnlJner" werd ultgereikt aan!

-Hr DEI{EE, L.
-Mr DHAEIIE , l'{.
-Mr GUERTSSE M.
-Mr MARYSSE, H.
-Mr VAN DAMIIE ' P.
-Mr VÀNDENDRIESSCHE' R.
-MT VAN THORENBURG' I.

De afwezige te huldigen personen kriJgen hun nedaille via hun
Iokale sectie.

-l . Diverse @LngeÂ

a. Bedeyaart naar SFAVELOT

(1) Een coôrdinat,levergadering net de stedelljke
auÈoriteiten werd op O3/O6/92 gehouden. De OntniJners
worden er net, open armen ontvangen en eeng te meer ls
duidel.ijk geworden dat de Ontmljners deel ultnaken van
de stad STAVELOÎ. Een dernate goed peterschap ls
uitzonderLi i k.

(21 Mr LATLEMAND werd gevraagd een historiek te maken over
het ontgtaan van ons nationaal nonument te STAVELOT. lfe
wensen deze studie eerLang t,e publiceren in ons
ti j dschri ft.

(3) Gedicht, "POURQUOI": Mr L,ALLEMAND heeft gevraagd dit
gedlcht, dat een ode is aan de absurditeit van de
oorlog, t€ mogen voordragen tijdens de plechtigheid in
STAVELOT. Dlt, lnltiatlef verkreeg algenene goedkeurlng.

De zit,Èing van de Algenene Vergadering werd beEloÈen net de Mars
van de OntniJners, yraarna we een nars inzetten naar de feestzaal
voor de aperltief . f n de f eestzaal. wachtt,e ong een verzorgde
receptl.e en een heerlljk feestmaal, opgesnukt met de passende
nijn. Na de koffie werd de gelegenheid geboden om het nuseun te
bezoekenr waar "oude bekenden' {sprlngtuigen) teruggezlen werden
en anecdotes werden opgedlst,.
Nadlen werd er nog ruEtig nagepraat bij een pint,je of een
frlsdrank zodat, de "vergadering" als een gezellig feest eindigde.

lùe willen hierblj de Cond, l{aj DE VUYSTT êR het personeel van de
Ontmijningsdienst van de tandmacht alsook het tog C LM bedanken
voor de geleverde inspanning bfJ de organisatie van deze
feesteliJke verEadering. De fotografen JoE IIOUTERS en Mr MASON
zijn eveneens druk in de weer gelreest om voor de
herinnerlngsklekJes te zorgen, $raarvoor onze dank.
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HERpEf,KTtrG AArl HET XÀTTOtrAAL }lpXUlrEXl TE S!ÀVELOT
OP 6 SEPIE}IBER 1992

Voor de 39sÈe maal waren de
ééngekomen ter ge Iegenhe id van de
l{aÈionaal Monunent, de r Ontml j ne rs.
voor van de L25 helden, die gevallen

oud-ontmi J ners te STAVETOT bi j -
j aarl i j kse plechtighe 1d aan het
Op dit monument komen de namen

zijn voor het Vaderland.

Er ?ras een minder talrijke deelneming dan gewoonlijk, dit
aangezlen de gevorderde Ieeftijd van onze oud-ontmijners. Het slechte
weer tijdens de voorafgaande week speelde ook een belangriJke rol,

Gelukkig verscheen de zon, die zich Èot dan toe nog niet had
Iaten zien, dan toch op het einde van de voormiddag. ZLj vergezelde
ons voor de rest van de dag.

Zoals gewoonlijk werd er samengekomen in de tuin van het st,adhuis
en werd er gesproken over de verschlllende 'evenenenten dle hadden
plaatsgevonden gedurende het voorbiJe jaar.

Kolonel BERTIN, voorzLtter van de Fraternelle, ilaJoor DE VUYSf,
Korpsconnandant van de Ont,nijnsdlenst van de Landnacht,, begeleid door
een delegatie van zijn eenheid, Hevrouw SEVRIN, Meter van de
fraÈernelle, llevrouw DAUTEL, weduwe van een oud-korpsconnandant waren
aanvrezig en ontvl.ngen de deelneners. Het Stadsbest,uur, ondermeer de
Burgemeester, Mijneer MONVILLET êrl zijn Schepencollege, aangevoerd
door MiJnheer MACQUET, Eerste Schepen, hraren ook aanweztg.

De afwezigheid van Mevrouw GEORGE, weduwe van onze oud-
voorzitter, $tas opvallend. z,Lj kon niet aanwezlg zlJn yregens gezond-
he idsproblemen. Er waren nog andere afwezlgen r Mijnheer REMY-
PACAUAY, Geneentesecretarls (hij trouwde de dag voordien) en HlJnheer
Miche1 LEMAIRE, oud Schepen van Openbare Tlerken lnii lras aanwezig op
het huwelljk van de Gemeentesecretaris ) . Itij moeten ook de
afwezlgheld van Mevrouw OZER needelen, zil verzocht ons haar te
ve rontschul d igen .

De aankomst van de harmonie 'L'Enulation", gedirlgeerd door
Michel HALPAS, $rijsde ons er op dat het, nonent gekomen vras om te
vetrekken naar de kerk. Een ninder onvatt,ende st,oet, dan de voorbije
jaren zette zlch in beweging naar de kerk, waar de nleuwe Deken,
Eerwaarde SOHIER, de tleiLige Mis opdroeg ter naEedachtenis van onze
ontmijners en van de oudsÈrijders van de stad STAVELOT, €tr dlt net
medewerking van het parochiale koor.

Onze dank gaat even!{eI naar Deken SERVIN, die zijn pensloen
genonen heeftr êo di.e gedurende neerdere jaren heeft meegewerkt aan
het etucces van deze Herdenkingsdag.

Na de religieuze plecht,igheid, werd de stoet terug gevornd
rlcht,ing Monunent voor de Gesneuvelden van de St,ad STAVELOT. Hier
werden bloemen neergelegd, eerst door de Burgemeester, daârna door de
voorzitter van de Frat,ernelIe. Een trillende Brabançonne besloot, de
plechttgheid aan het monument.
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De stoet,, door nuziek voorafgeEaan, zette zlch voort
ln de richting van het Natlonaal Monunent van de
OntnlJners. De aanwezlge autortteiten nan€n plaats voor
het nonunent. De HarnonLe "t'Emulation" bracht de Mars van
de OntniJners ten gehore.

Majoor DE VUYST nan plaats voor de micro, die door
ziJn dienst was geplaatst,, en richtt,e zich in het
IederLands en in het Frans tot de aanwezigen :

MiJnheer de Burgeneesterr
Mijnheer de Voorzitter,
Danes, Heren,

Ais Voorzittet van de Ont,nijners in actieve dienst
heet ik U van harte weLkon en dank ik U alLen voor Uw
aanwezigheid. Ik dank ln het bi j zonder de Heer
Burgeneester en de Teden van het SÊadsâestuur van de stad
STAVELOT voor hun nedeverking en hun daadwerhelijke steun
voor de organlsatLe van deze piechtlghetd. Mijn dank gaat
ook naar de Teden van de Vetbroedering, de ontnijners in
actieve dienst en aL7e synpat,hisanten die hebben
bijgedragen tot het welsJagen van deze herdenking.

Uw taL ri j ke opkonst,
meedeieven ten opzichte
gegeven voor het vaderLand,
Het is dan ook vandaag dat
om even stiT te sË aan ter
fitakkers.

getuigt eens te
van hen die hun

on,s de gelegenheid
nagedachtenis van

meer van uw
Teven hebben

wordt gehoden
onze gevaTTen

Sedert neet dan t,wee Jaat ls de Lnternat,ionaTe
toestand drast,isch veranderd. Spilttg genaeg heett deze
vtjzlgtng niet de vrede gebracht, waarop ledereen hoopt.
Het voJstaat lnners de teJevisiebeeJden te bekijken on zich
terdege tekenschap te geven van het blind geweld dat,
dl.veree Tanden teistert en ln hat biJzander het EX-
JOEGOSLAVIE. In dit kader houd tk nij etaan hulde te
brengen aan de Belgiseh-Luxenburgse pToeg ontnijners,
saûengesteld uit, een Ottr, drie Oottr en twee Brig die
sedert begin apriT 92 teverkgesteLd ziln ln KROATIE. Onze
blijken van synpathie gaan naar hen en hun famiLies.

Gedurende het a fge 7 open J aar hebben de
ontnLJnlngsdiensten van de krijgsnacht, 3.452 opdrachten
uitgevoerdt waarvan 4 in STAVELOT. Tijdens dezeltde
periode werden 1.195 T nunit,ie vernietigd. In het kader
van de strijd tegen het terrorLsne en het groot-banditisne
tterden 778 opdtachten uitgevoerd.

On te besluiten viL ik nog eens de nadruk Teggen op de
stevige vriendschapsbanden welke bestaan Èussen onze
voatEangers en de jongere die nonenteeL in tunctie zijn.
Ik durÊ dan oak te hopen dat deze relatie in de t,oelconst
nog nag vetstevigen.

Ik wens U a77en nog een aangenaan vetToop van deze
dag.
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Daarna had de lange opsonning plaats van onze gestorven makkerEdoor Dokter PRrGNot{, voorzltt,er van de sectte Luiki AâJudant IJATLEMA$Den }li jnheer EECKHOUT, Voorzitt,er van de sectie Ûlest-Vlaanderen.

Na het dodenappel, dat steeds zorgL voor een inget,ogen st,iltetussen de deelnemers en dat herinnerlngen opbrengt, biactrù Adjudant
LALLEMAND een gedicht van elgen compostt,ie voor-. Dit gedlcit isverschenen in het t,weede bulletin t992 {u vindt het hierna).

on de plecht,igheid aan het Monunent van de ontnljners tebesluiten werden er bloenen neergelegd door Kolonel BERTrr, ùajoor DEvuYsT, Burgemeester MiJnheer MolrvILLE en ltljnheer Robert naruorrg.Tergelijkertijd weerklonk de "LaEt Post" gevolgd door het, llat,ionaalVolksfied.

H€t teruggaan naar het stadhuis gebeurde ln een min of neergeordende groep. De Burgeneester bedankte at de deelnemers voor hunkomst bij deze niet, verwachte zonnige dag. Hij bedankÈe eveneens deontnijners in actieve dienst voor het werk dat, ze nog st,eedsuitoefenen. Het feit dat de plechtigheid in de t!ilee landstJlen werdgedaan deed hem veel plezier.

Kolonel BERTTN bedankte op zijn beurt de stad sTAvELoT en in deeerste plaats de Burgernee_st,er en Schepenen, voor de goede ontvangst,van de oud-ontmijners en de ontmiJners in actieve dlenEtr groet,té deMeter en bedankte eveneens aI diegenen dle hebben btjgedrâgén tot hetslagen van deze Herdenkingsdag. Hii deelde reredç npe âet hét vglqpndp,t, t, de
van het' .Nationaal MonrJqent der oqtqllners. wf i aenlcen er aan om onzeplechtigheid dan ooh met lutst,er te zullen vléren. Hij kondigde ookaan dat het bulletin "De Ontmijner' binnenkort artikels zal pulficerenbetreffende de geschiedenj.s van de Belglsche ontmijning. Ootr zaL eraandacht besteed worden aan de geschiedenis van de oprichting van onsl{ationaal Monunent,.

Hij bedankte ook de Harnonie 'L'Enulat,ion^ en zijn dtrigentMijnheer HALPAS en eveneens de inwoners van de stad sTAVEtoT voor hun
vade rl ands L ievendhe id .

Voor de traditionele maa1t,ljd kwamen 7G personen samên in deherberg saint,-RemacIe ' vraar de BurgemeesÈer en de Eerste Schepen met,zlJn echtgenot,e ons vereerde net hun aanwezigheid.

Tot volgend jaar voor de 40ste verjaardag.
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Onze vriend Marcel LALLEMAI{D heeft, een prachtig gedicht geschre-
ven over de absurditei.t van de oorlog. WIJ verheugen ons het te
nogen publiceren:

Pourquoi?

Pourquoi a-t-i7 faLlu en arriver 7à?
Pourquoi a-t-17 fal7u que sonne 7e btanle-bas?
Des turpitudes de cette affreuse guettel
Génttrice de dranes et de nisètes.

Pourquoi tant, d'hennes seront-i7 néconnus denain,
ALors nêne, que Teurs nons sont gravés dans 7'airain?
Poutquoi eeax-7â, que nous honorons aujaurd'hui
Trouveront-i7s 7'heure de 7'inplaeabJe oubli?

ll'est-ce pas 7e sott qui Teur sera téservé?
Jtlous avons beau juré de ne point oubiier!
Qu'adviendra-t,-i1 de ce Touable et, pieux setnent
AJors gu'années, après ans, s'accunatLe 7e tenps?

Quand seront passées d'autres générations,
S'eftacera 7e souvenir de Teurs actions,
Ces actions qu'iLs n'avaient, certes pâs, dlscutées,
Coneeients du respect de 7a patoLe dannée !

Pourquoi faut'i7 que par le nonde règne I'obsessLan
De toutes ces guerresr au non de La rellgion?
Pourqwoi taut-il que La paranoi.a des honnes
En arrive au neuttre de tant de peraannes?

Pourquoi l'idolâtrie est-elLe soutce d'hystétie?
Au polnt d'en arriver au Tibetticide,
Et eêr alors que des trètes deviennent ennenis
Au sein de pays t,otaLenent désunls!

Paurquoi 7' inpérialisne totaLitaire
fait-iL que Les puissaats qul règnent sur nêtre terte
Ignotent qu'un Saint-I{iehe7, déchirant son nanteaur
En ttt don aux nalheureuxt le geste en fut, sl beau?

Poutquoi? Poutquoi sont posées tant d'oiseuses g'uestions?
Y réItondre serait, trouver 7a solution.
HéLas, 7'honne alnsi tait, pense t,rop à la guerte.
Depuis naguère, depuis t,oujours, i7 troubTe 7a paix sur terre.
Poutquoi brosser ce tabJeau d'inpéritle
Car nous Ie sâvons s vaus dont 7a nénoite esË anie?
Vous, Jes jeunes qui naintlendrez 7a cont,inuité
Pour que 7e souvenir reste un fait assuré.

C'est pour ces raisons, 6 vous quL fûtes nos anis,
Qu'en ce jour anniversaire nous sonnes réunis.
Vers vous vont nos pensées, Chers Conpagnonsn
Pensées qui, de nos ânes, viennent du tréfond!

MarÇe 7 Î,ALLEMAND
19 92
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STAYELO! lrJpEXs pE OORI.OG CO-15

22 DECEMBER

8it dageraad breken de gevechten aan het, front vaR
PARtrOIIDRUY weer in alle hevlgheid 1oE. De Iaatst,e SSers hebben
van de duiEtere nacht gebrulk genaakt, on zich uit het stadJê
t,erug te trekken en de gelederen opnleuw Èe sluiten. Ze hebben
zlch verechanEt Langs de spoorweg en ln het versÈerkt kagteel van
LAMBERT-BOCK, otr 2o het krulspunt, net de grote weg te kunnen
controleren. De lEte Conpagnle (3de bataljon van het 117de), èn
het 3de peloton van de A compagnle (lste bat,alion ven heÈ 117de)
rukken sa[en op naar het kasÈee] van LAHBERT. Ver konen ze echter
nlet,. De lEÈe conpagnle loopt vast bij de boerderlj BttGHIll, waar
een tronnelvuur van de fuslllers het, hele terreln voor hen blank
legt, Ze noeten zich tevreden st,êlIen net het ondersteunen van de
fuslllers van de A compagnie, dle heel langzaan vorderen. Huie na
huls wordt ingenonen langs de treg naar TROIS-POf,T. Even later
doen deze laatst,en een afschrlkwekkende ontdekkingr geruggesteund
door een groep zware nltrailleurs worden bij het huls van LEGAYE
de ltjken gevonden van de 23 gefuellleerde burgers. Zê nenen ook
een t,iental SSers gevangen dle onnlddeLfijk ondervraagd worden
naar hun gedrag t zê worden later naar de voorloplEe gevangenLs
van BICOCIUE overgebracht, waar men hen hardhandig ontdoet van de
Anerl.kaanse unlforns dle ze aanhadden. De zone van de weg naar
TROfS-PODITS wordt, ultelndellJk veroverd na een nortieraanval, die
de laatst,e schut,terskuil ult,schakelt. On de verdedlglng van het,
LAUBERT kaEteel te doorbreken, noet de artillerle echter
lngeEchakeld worden.

De sectie van LOVELADY, dle zlch in PÀRFONDBUY bij het 117de
artillerle voegde, ûoêt nu optornen tegen een altlJd maar sÈerker
rordende tegenstand. De achÈerhoede wordt steedg vaker en Eteedg
agresslever aangevallen. De aector van I{AZURE$ wordt het, toneeL
van een voortdurend veranderende frontllJnr tegen de nlddag wordt
de zone lngepalmd door de GI's, naar even Later zlJn dle op hun
beurt omsingeld door DuitserE en de klelne boerderij noet weer
worden prijsgegeven. Na hun ultval gaan de grenadlers door op hun
elan, êD belegeren ze de uitkiJkpost, van STER' o[ vervolgene SIER
vanult het zulden aan te vaIlen. De strijd speelt, zich vooral af
langs de veLe hagen, tussên groepJes soLdaten dle hevig vechten
voor elke eentineter terreln. Zelfs de ongevlng waar de
boerderijen van het gehucht zich bevindenr ên $raar de Anerlkanen
zich hebben gehergroepeerd, worden nlet gestrraard.

OndertusEen heeft HAI,ISEN met zijn grenadters van het lste
bat,alJon toch de AI{BLEVE kunnen oversteken. }laar het schlJnÈ
zouden zelfs enkele gepantserde voertuigen de oude waadplaats
rilaar de beekJes van PARFONDRUY sanenvloelen, overgestoken zlJn.
Mlsschien hebben de grenadLers wel dezelfde wêg genonen, ondat
PETIT-SPAI const,ant beEchoten wordt en een echte zone deE doods
vormt. Deze SSers hergroeperen zich op de kam van het BOIS DE SIX
MANES, traar ze vergterkt worden net enkele gepantserde voertulgen
die zijn overgekomen uit de verkennlngssectle van KNITTEL. De net
takken gecanoufleerde grenadlers verlaten al lopend en
schreeuwend het bos aan de rand van COO-BIESTER. Ze trerpen aI de
mogelljke vuurkracht in de Echaal. Onder het noordend vuur van de
Anerlkaanse TOVELADY eenheld dalen ze vlug naar de huizen af on
daar beschut,ting te zoeken. De welden rond BfESTER vuLlen zich
langzaan net, gevallen soldaten, naar t,och slagen de Duitsers erln
het nedlsch centrun van de CCB te BIESTER te veroveren. Ze
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verspreiden ziCh over de hulsJes eR verrperrên de grote weE ter
hoogt,e van ARRET DE COO. De ultvaL wordt Elechts afgeslagen als ze
de brug over de spoorvùeg berelken, daar lopen ze vast'. Het 3de
pel.oton van de A conPagnle (105dê genle), dat net, van PETIT-COO
Lerugkont, helpt, mee verdedlgen ên lderpt een stevlge barricade oP,
over de weE naar LA fAtIZE.

Met ult,erste prlorlteit worden de E conpagnle van het 120ste
reginent lnfanterie en een peloton van het, 740ste tankigten ter
ondersteunlng gestuurd naar dlt, nleuw brandpunt ln de sÈrlJd. Ze
proberen de Duitse uitval af te bLokken en het verloren terrein
terug te wlnnen. Te STER neent de druk van de Dultsers toe. De
grenadiers proberen het gehucht, te onsingelen in de rlcht'tng vaq
àe PIERRET boerderlj. De L conpagnle van het 117de zet een
draaiende beweging in on de flanken beter te kunnen verdedlgen, en
vervolgens wordt ook de F compagnle van het 2de batalJon' behorend
tot, het 120ste, opgeëlst on dit fronÈ dat ondertussen ln êen
wankel evenwlcht ls geraakt,, tê gaan ondersteunen.

De LOVELADY Groepr opgespIlt,Et in verscheldene sectleE en
bovendien afgesneden van haar acht,erhoede, wordt ln de tang
genomên tusÊen BIESTER en het viaduct van TROfS-PONTS. Ze bevlnden
ifcn er ln een hachelllke sttuaÈle in hun bedriegltJke
schutrlplaats. Veel stelt dle echullpLaats niet, vQot: €en talus
gevornd door een verhoogde spoorllJn, een Paar rot'Eblokken, oP een
inat landwegget,Je laag ln de vaLlei, HiJ verllest 2 t,anks aIs hl j
de oncirkeling bij BIESTER wtI doorbreken. De sltuatie wordt
onhoudbaar. Maar er kont hulp. ETIAS' een lnwoner van de stad,
loodst enkele mannen door het koude +tater vaû de AI'IBLEVE, êD zo
krijgt, nen versterking door de 505de Airborne. Ze inEtalleren zich
te BEAU SITE op de andere oever en het ls het accuraat vuur van
deze Alrborne dtvisie dte de Panzergrenadlers ertoe dwlngt de
vernletlglng van de tovelady groep Ëtop t'e zetten.

In het, centrun van STAVELOT worden de gevechÈen iets minder
hevig. Ze slaan om 1n artillerieduels en nit,ralllettevuur. Enkele
penetrat|es van de SS via de rechteroever van de AMLEVE, Langs het
kasteel van ROCHETTES of de brug van CRESFIN worden teruggedrongen
in de buurt van de vljvertjes, waar de slt,uatle nog a1t13d verward
bli j fr.

Te IIAVREUMONT, bl1jft, het 2de bat,aljon van het 117de zich
hardnekklg verzetÈen tegên de ÈalrlJke pogingen van de Dultsers on
naar CHEVOFOSSE door te dringen. Er is een intense verkennlngsgolf
van beide kanten. De Dultsers slagen er toch in door t,e dringen
toÈ de DEREFâT boerderij, en één van hun patroullles slaagt er
zelfs in de Kapel van BINSTA te berelken.

Tegen de avond worden de SSers uit de ongeving van STER
verdreven en vlug daarna hijsen zLj de wltte vlag op het, dak van
de boerderiJ van MAU URES. De Amerikaanse fusillers nemen
definltief deze hard bestreden hoek van het, gebied ln.
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? 3 D,qCEMBER

De dag begint met een harde tegenaanval van de Anerikanen te
COO. Ze proberen de LOVELADY groep te ont,zetten. De E-conpagnie
van het 120ste, geruggesteund door enkele tanks van het 74OEt,e en
enlcele troepen die de vorlge nacht, uit het gebled werden
verdreven, doet een ultval vanult, EALIZE en BOIS DE LAXCRE dat
net ietsJe boven FALIZE ligt. Ze rukken op richting PETIT-COO en
het hooggelegen t,errein dat, zich daar bevlndt, maar ze stulten op
heel wat problenen. De F-conpagnie, ook van het 120ste,
verspreidt zlch net een uitvoeriEe beweging on de flanken van de
E-conpaEnie t,é gaan verdedigen.

Ze stuit,en op hevlge tegenstand, mede door het feit, dat de
artillerle het terrein vooraf niet, gebonbardeerd heeft,. Er st,aan
huizen in brand: THONON, COLLIIIET, BREVERY,. . . PEIIT-COO is biJna
helemaal heroverd tegen de middag, naar de fusillers raken vast
door het hevlg vuur van handwapens dat uit de boerderijen van
BIESTER komt. Onstreeks L4 uur ls de F-compagnle gevorderd t,ot,
aan de bosriJke he1ling, €R even later kan een klelne groep
nannen onder leldtng van Sergeant 1. UUNOZ, BIESTER J.angs het
doninant terrei.n ln de rug aanvallen.

legen die tijd barEt de strtJd ook in alle hevigheid los
rond de vesting van het kast,eel van LAMBERT. De artillerie heeft
van het kasteel niet veel meer over gelatenr ên de Dultsers
trekken zlch tegen de niddag dan ook terug. Er zijn echter nog
een paar fanaÈiekelingen dle achterblijven en de Amerlkaanse
lini.es proberen te doorbreken in de omgevLng van de vtjvertjes.
TlaarschlJnlijk hebben ze daarvoor de CRESPIN brug gebruikÈ dte
eigenaardlg genoeg nog altiJd intakt is.

's Naniddags valt BIESTER.
omcirkeling weerstaaR. De strt jd
zlch naar de kan van het BOIS DES
zich hergroeperen en zich ingraven

En ook de G-compagnie van
voor de bewaking van de CP ln
vrordt als ondersteuning gestuurd
slaall .

Het kon niet langer aan de
r'ri sse 1t van kant en verplaatst
SIX MOINES, waar de grenadiers
in een dominerende positie.

het LzOste die normaal instaat
het regiment t,e FRANCORCHAMPS,
om de aanval van morgen af te

In de achterhoede patroullleren 2 peletons die ook de bossen
rond de ult,kljkpost van STER uitkannen, evenals de sparrenbossen
van CORNIMONT tusgen ROANNE en STAVELOT on eventuele
acht,erbll jvers te recupereren of de nogell jke SS-inf llt,raties t,e
neuÈraliseren.

Aan het Front van WAVREUMONT, slaat het 2de bataljon
voort,durend de aanvallen af die gericht zlJn op het doorbreken
van de Anerikaanse linies. De aanvallen worden net veel noeite
gepareerd, maar één aanval nondt ulÈ in een verschrikkellJk lljf
aan lijf gevecht op de top. Een patrouille grenadlers naderÈ de
hoeve SERVAIS te HÀUSTA.

wordt vervolgd

vertaling: Y. LABEEUT{
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t{lj hebben de tekst van de Mars van het lste Batal.Jon
Ontrnilning ontvangen van Mijnheer LALLEMAND. Deze tekst
werd hen gegeven door Mijnheer DENAHUR (Sectie Henegouwen).
t{iJ danken hen.

I.taqghe, -4,u ler BaÈal119,n dç, Déu*nqçe

IUDACE

Husique du caporal
STIEVENART
Paroles du soldat '

DETHTER

ûebout les gars Ie claîron résonne
Son chant d'appel l'écho Le fredonne
Entdnnons toas ce joyeux refraîn
Et prenons Ie chemin.

ltous allans gaienent, êfi chantantt ên
dêmînant
Oe village en village, noue somnes à Ia Fage
Car nous enlevêns Ies mînes des teutons
l(ous sommes eantents de ûîre partout
Ou danger on s'en. fout.

âvançant lentement maîs toujours sûrement
tanç les boîs et praîries, natre ardeur fait
envîe
Bravant chaque maLfn fe sort du destîn
Oubliant a-tnsi nous soueis
llu servîce du pays.

ter soldat ( froi, je suîs un rapgelé, ie n'aime pas de
démîner

2me so-Ldat ( f3ndf1 que maî, ie dîs v-fvement La fîn, êar,
ie suîs un mîJ.fcîen

3me soldat ( tJot je suîs volontalre, Les mïne6 ça c'est
f,ron affaîre

Tous ûu démînage paurtant naus somfies tauç
partisans
âvec audace naus dépîègeons fîèrement.

âu jour de I'offensive I'Ardenne "6 terre
pronÎse"
Tressaî i. L e de subî r ce tte FIUî e de mi traî l, I e
Chantant dans toufes ses entraitles
{f înes e t engîns de guerre que Les boch ' y
aiss imuI èren t
ils croyaient âlrs ouvi r i.eur funes te passîon
L e démin€rge em7êche ce tte des truc ti on.
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DIVERFE HSDEDSLINGEN

GOUDEN BRUII+OFT

rlij zijn t,en zeerste verheugd u op de hoogte te kunnen brengen
vaq de gouden bruiloft, van de echtgenoten MADDELEITT MarceI
(Sectle l{est-Vlaanderen), gevierd op 23/O5/92.

Onze oprechte gelukwensen.

EEil OPROEp VAN DE NA.TIONALE KqNINKLTJKE, rEpERArIg

'pl{ zE NovEltBRE -

BELGEN,

bevlagrr" norrJnn op 08 Mel, zLJuIi, 1l en 15 Nov en nodig uvt
vrienden ult hetzelfde te doen.

Indlen U over geen Belglsche vlag beschikt, kunt U deze
verkrljgen door st,ort,ing op PCR 000-0560640-77 van

"ELf Novenber", Mortselveldenlaan 23 b3, 2510 MORTSEL

-1vlag1x1,50n=400BEf

-1 wlnpel 0130 x 0,70 tû - 75 BEf

Verzendingskosten inbegrepen.
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(DeeI IV)

Woensdaq 12 iuni

De keuze van het terrein schljnt ons goed. Het is relatief
v!ak, met naatr het, noorden toe' op 25A n van de wêg een heuvelrij.
Sanen met de Kapitein CÀSTILIE naken we een timing op van de
explosies.

Het beLoofde graaftuig is ter plekke. Het gaat on een
krachtlge graafnachine op wle1en. De bedieners zljn van de 6de
Genie. Sedert 15 dagen rlchten zt) onvermoeibaar nuren van zand op
fond de installatles die ingenonen worden dôor de Franse soldaÈen,
z|j effenen de aardewegen, zLi vullen de kuilen in de Wê9, z1.i
creëren een schietsÈand om de mannen ln staat te stellen hun
training verder te zetten. Korton, hun tiJdsschema is goed gevuld.

In 3 scheppen is de Put gegraven. Het tulg mag nlet bij ons
bliJven en zi| verlaten ons on hun opdracht verder te zetten.
Iedére keer dat, wij hen nodig hebben zullen zil klaar gtaan. t{ij
halen schop ên spade boven on de put te vul}en. Vervolgens
schlkken we ln de put de munitie die tot ontploffing zal gebracht
worden. Tte zlJn in de helft van ons werk wanneer de Kapit'ein
CASTILLû ons vervoegt, nlsnoegd onwllle van de beslissing van ztjn
Staf. tfe hebben slechte de toel.aÈing om EEN ENKETE KSER PER DAG te
laten springenr on L?OO hr zeer preclee. Motlef: Iuchtveiligheid.
t{e noetèn behennen dat alle uren van de dag en van de nacht, de
aeetor wofdt overvlogen door AlO Eevechtsvliegtulg€rlr gevechts- ert
waarnemingshellcopters, enz. ZLi vllegen alleuraaI op een hoogte
van . . .5 tot 2AO meter I ZLJ duiken boven ons oPr t,otaal
onver$rachts, de piloten van de 410's zijn nieUwsglerig. Van zodra
zLj iets ongewoons opmerken, keren zii t,erug net het hoofd naar
beneden, fameuse Piloten zijn het.

l{iJ zullen ons ambitleus vernieltngsProgranna moeten
begraven. in deze onstandigheden zal- het, ons niet nogeLijk ziJn
alles te vernietigen. Gelukkig naar dat $tij otrt te beEinnen de
neest gevaarlljke munitie hebben geselect,eerd. Vernlts de tiJd
vliegt, hebben niJ geen ninuut meer te verliezen, wilIen vte teEen
de nlddag klaar zijn. On 1115 hr zLin vile klaar' blijft' nog het
probleen van de veiligheid. Er kan geên sprake van zlin on
schildwachten op on het, even welke heuvel Èe plaaÈsen. De neeste
werden trou$rens nlet verkend en zlin dus nlet veillg !

Inderdaad, de toppèn van al deze heuvelE ziJn bedekt net
kleine stenen muurtJes. t{og niet, zo lang geleden, werden zLJ nog
ingenonen door lraakse soldaten, vetrkenners of schutLers. De
hellingen van deze kLelne steunpunten ltaren biJna aItlJd bezaaid
nçt mijnen, op een ordeloze manier door de bezetters geplaatst.
lfanneer deze het terrein geëvacueerd hebben, hebben zij zich nlet
de tijd genonen om hun nijnen te verwijderen. Hoewel het gebied
deel uitnaakt, van hun land, mogen we nlet vergeten dat we in
Koerdistan zLJn en dat dtt voor de frakezen een vijandlg land is,
dus...
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De Kapit,ein CASTILLE heeft, ona bepaalde punten getoond die
volgens hen op de aanwezigheid van nljnén wdzen. Enkele Et,enen
geschlkt in pyramidevorm, Iangs dezelfde kant van een pad dat
leidt, naar de top van een heuvel, zouden daarvan een teken zljn.
Laat ons dus niet aandrlngen. Voor hem kon er geen sprake van
zijn on het leven van één van ziJn mannen te riskeren, vooral
vernits er sedert, enkele dagen geruchten clrculeerden ln de
Staven over de teruEtrekking van de Geallieerden uit, IRAK.

nij grijpen onze verrekiJkers en observeren het terrei.n daÈ
ons ongeeft,. In een graanveld ztjn 2 mannen beziE tarne af te
snljden. HoeweL zIJ zlch op +/- 250 meter van de put bevinden,
kunnen vre hen daar niet laten. Wij sturen een schildwacht, die
onder weg een aantal vrouwen ontdekt, neergehurkt, ln eèn bosJe.
Kinderen, verwitt,igd door God weet, wie , duiken van aIl.e kant,en
opr verduiveld, de tijd dringt. De Fransen lachen niet neer,
voorult, het gebied noet ontrulmd worden. Wij zijn daar niet om
hen te doden ! Maar koppiger als een ezel ls, eh, een Koerd ! Na
etÈelijke gebaren, schreeuwen, is het terrein veiLig ? De tijd
vliegt, het ls enkele ninuten voor 1200 hr. De IiJn aan de
ontsteker aansluiten, onze helm opzet,ten, nen weet nooit net al
die stenen. 12OO hr BANG ! Zand, vuurn ondergrondse schok, de
explosie dondert ln de vallei en hoewel wij ons op +/- 300 meter
teruggetrokken hebben, ls het, geflult van de projecties te horen,
evenals het, doffe geluid van stenen die terug op de grond vallen,
steeds dichter en dicht,er bij onE. OnverblddellJk vernlndert de
afsÈand ! De laatst,e stenen zijn op enkeLe ncters voor onze
schootsposltie. neergeval len.

De Fransen wensen ons EeLuk, dat hebben we goed uit,gerekendn
zeggen ze. Tile zijn opgelucht daÈ geen enkele steen boven onze
hoofden gepasseerd is. Het geluid van de ont,ploffing heeft de
aandacht van alle Koerden uit de buurt getrokken. ZLJ komen on
lnlichtingen, tê voet, tê paard of net de hragen. Van overal
dulken zij op. $tij die dachten alleen te zijn.

lle gaan de vernietiging controleren. Mooie krater, 5 neter
dianet,er , 2,5 net,er diept,e, De Kapltein is tevreden, het
uurroost€r werd gerespecteerd. A1Ie schildwachten zIJn t,erug.
Hop, alles lngeladen en een afspraak wordt gemaakt, voor de
volgende dag.

Op de terugyreg passeren $re langs heË hospitaal, on even
goeledag te zeggen (er zljn verpleegsters), om een tas koffie te
drinken en on onze radiografie-uitrusting te controleren die we
ter plekke hebben gelaten. We vernenen er dat, nlet, ver van het,
karnp van de Fransen, een prachtig strand ligt, waar een glanzende
waterloop loopt, niet erg diep, dus de toegang 1s gemakkelfjk.
Geen strand van zand araar van blauwe, harde rotssteen. t{ij zull.en
er iedere keer terugkeren als wij er de Eelegenheid toe hebben.

Wij beglnnen een discussie net een verkoper van sigaretten
en frtsdranken, de bllkJes ziJn gedompeld in de waterloop, deze
heer spreekÈ goed Engels. Wij vragen hen wat hij denkt van
SADDAM. VeeI vernemen vre nlet, want als hiJ beÈrapt wordt, za1
hij waarschijnlijk geëxecuteerd worden in het slechtste geval of
opgeslot,en in het beste geval. SADDAM Jaagt nl. op lntellectuele
Koerden. Deze heer is ingenleur, naar op dit noment verkoopt hlj
drank en tabak. Dit stelt hem ln staat wat buitenlandse
spaarcenÈjes te verzamelen (do11ars, ofi ze niet te citeren). fn
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het gevar dat hlj zLjn l-and zou moeten ontvLuchten, zou hlj
over finanelë1e niddelen beschikken in een stêrke munt.

zo

Donde$dac 13 iunl

Sanen met het 17de RGP hebben vre een afspraak net het gste
RPfMa om de L22 mm rahetÈen terug t,e vinden. Na enkele klloneters
verwijderen we ons vân de hoofdweg, wê konen op een wegje dat
uitlootrrt op het aangrenzende terrein. In een plool van het terreln
nerken we een grote hoeveelheid raketten op. ZLj liggen dwars door
elkaar. De lrakezen hadden ze opgestapeld, vooraLeer een vuur aan
t,e steken. Een raket is zo vertrokken en heeft de hoop helemaal
door elkaar gegoold. De afgeschot,en raket, 1s verloren gevlogen in
de heuvels. Ondanks al dçze uitleg blijven we toch wantrouwig, eenraket i s za gemakkelijk t,e valstrikken. Eén simpelê
fragmentatiegranaat zonder veiligheldspin, onder I van deze
raket,ten geschoven en het, zou een overwinning zijn voor onze
vriend SADDAM ! t{e onderzoeken iedere raket dan ook aandachtig
vooraleer ze ter herplaatsen. Eens te neer dachten wij alleen te
zijn, doch de geluiden van de motor hebben koerdische boeren
aangetrokken- Wi j zien er opduiken acht,er ledere rot,s. Het is niet,
meer nogeli jk rust,ig te werken.

We keren terug naar ons kanp voor het middagmaal. fte nenen
contact met een nedisch tean dat het, land doorkruist on de neest
hulpbehoevende vluchteLlngen ter hulp te komen. Niet iedereen is
riJk en heeft een dak boven zijn hoofd ! Ili.j bieden onze dLensten
aan de Comd van het det,achement, aan en dte aarzelt eergt. Zul!.en
wlj de bevolklng niet afschrikken ? Ttaarom ? Hebben wlj een
leliJker hoofd dan de anderen ? uiteindet ijk Laar triJ zichovert,uigen. 4 paar handen neer, dat ls nlet te verwaarlozen !
Vert'rek om 1330 hr, We nenen de route naar AMADIYA. Ife pasEeren
verschillende versperringen van de Fransen. Het cont,act, tuasen henen ons is treffend, de I'ransen zijn alLenaal in onberispeliJke
kledij, de Bergen daarentegen zien er uit, arsof ze op pleknlck
gaan (20 nan met 20 versehilLende kledljen ! ). t{e hebben er eenerezaak van genaakt, dat het Det Ont,miiners altijd in correcte
kledii zou zi jn. . . De zwaarbel.aden UNII{OGS vorderen noeizaan, het,grootste gedeelte ervan is dan ook niet meetr in zljn eerst,e Jeugd.ZIi komen van een depot in IRAK waar ze te koop gingen aangèboàen
worden door het Domein, ongeloofriJk maar waar, het gaaÈ on oude
wrakken, tnaar t,och operat,ioneel.

Itij rijden op een goede !{eg die zich vastgriJpt in de flankvan het gebergt,e. Geen reringen of ballustrades, lrê moeten erbovendien goed op letten rechts te blijven ?rant de Koerdischevoertuigen dalen de hellingen aan grote snelheid af (we zoudeneigenli jk bet,er spreken van naar beneden st,orten). op een topnerken we enkele hut,t,en op, gemaakt net Eehakte takken. Dit is heldoel vân onze reis.

[ùe klaut,eren een steile helling op en st,oppen op een kLeineopen ruimte. ogenblikkerijk homen kinderen toegeropen. De
voert,utrgen zl jn plot,s onrringd door een nensenzee. Het nedischt,eanis echter goed gedrlld. Vriendelljk maar vastberaden wordt eenvelligheldscordon (van vitale ruimt,e) op poÈen gezeÈ. ploegen vantelkens twee nan beladen zlch met, grote vuilzakken gevuld metvoedsel, doosjes bonen, suiker, zout, kruiden, mlLkpoeder,lucifers
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Zwaar beladen begeef,t iedere ploeg zich dan naar de hesr
t,oegewezen sector. Aan iedere hut of t,ent ontvangt de oudste
vroulr de pakJes. Er is geen gedrang ondat de fami.lies vreten dat
nij net,hodisch te werk gaan en dat er lroor ledereen voLdoende za1
ziJn. Tezamen net het voedsel geven wij, per famllle, een
plastleken bidon net, een inhoud van 20 Liter on hen zo in staat
te stellen het voor de fanllle levenEnoodzakelijke $rater te gaan
ha1en. llaËer ls er niet, op de bergtoppen, dat noet gezocht, worden
in het gehucht dat zich aan de voet van het gebergt,e bevindt. De
Irakezen hebben biJ hun terugt,rekking systematisch aIle wat,êr- en
elecÈrieiteltsinfrastructuur vernletigd. De vLuchtellngen moeten
het nater dus versjouwen. Tfe begrijpen dat, zlj in deze
omstandlgheden net het !ùater op een zuinlge manler omsprlngen.
Met een niveauverschil als dit is water gaan halen geen si.necure,
naar een echte korvee, die de vrouvten op zich nenen; echte
werkbeesten zlJn het, maar bovendien ook gevaarlijk ondat de
meesten onder hen zvranger ziJn.

Een ander probleen is het hout voor het, vuutr. De vrou$ren
hebben trouwens de gewoontes van hun voorvaders teruggevonden. In
een kuil in de grond gegraven, naken zij een vuur van houtskool.
De kuil wordt afgedekt met een deksel waarin ln het, nidden een
opening werd genaakt. Daarboven koken zLJ dan voor 10 tot 15
personen, de genlddelde omvang van een famllie, vergeten Tr11
imners niet dat zij polygaam zijn. l{a aIle families van heÈ
plaÈeau bedlend te hebben, zLen we lager, dlcht, bij het, gehucht,
nog andere hut,ten en t,enten. Het detachement hrulpt dan ook terug
ln zlJn voerÈuigen om hiernaar toe te rijden. Tot, onze grot,e
verbazing, stoppen ldij op +/- 100 neter van het kamp, ofschoon er
een weg is die passeert tot op ninder dan 20 meter ? Een
myst,erie ? Soit, nij zulLen de pakJes dan maar dragen. Er gaat
ons €en lichtje opr vre zien onszelf terug de dag van onze
aanhomEt ln IRAK. Het gebruik van het wiel is nog steeds niet
doorgedrongen in de geest van de veranÈwoordeIlJken. Och Ja, een
beet,je meer zweet...

Het terrein ziet er als voLgt, uitr aan de rand van de
geasfalteerde lreg bevlndt zich êen ruine parklng, llcht,Jes
heLlend, dan een steile vreg en onderaan de andere betonneerde
tfêg r een n j-euwe nogal sÈeile helling vraarop de vluchtellngen zich
geinstalleerd hebben. Plots, zonder enig geluid, zet- een UNIMOG
zlch in beweging, kantelt op de helllng, stort naar beneden,
vliegÈ op de vreg en komt tot stilstand ! Oef, wê zagen het
voertulg reeds de weg oversteken en het vluchtellngenkamp
doorkruisen als een bollde ! We hebben dus geluk gehad net een
ongeluk ! Onopurerkzaamheid van de kanÈ van de chauffeur, hij had
zijn handrem niet opgetrokken noch zich in versnelllng geplaatst,.
Een snel1e schatt,ing van de schade: zwââE beschadlgde radLator,
ingedrukte vent,llaÈor, 1 voorwiel blijkt weggevlogen te zijn. De
naterLëIe schade is dus niet dodeflJk, de chef van het Det zal
dat moeten uit,leggen aan de Cond van het basiskamp ! Maar daar
zLjn we nog niet. We bevoorraden de fanilies. EnkeLe kinderen
steLlen voor ons te helpen, ieder zat. één doos dragen, op één
J.ijn en links-rechts, een-twee, een-ttree. Er zljn knapen bij dle
niet, groter zijn dan 3 dozen hoog, zê zlln fier ons geholpen te
hebben.
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l{e noeÈen terug de weg opr het wordt laat ! Er wordt beslj.Ét
de beschadigde UNIUOG te slepen. Hoe deze zonder onEelukken ln het
baslskamp geraakt, is, brijft, voor ons een nysteri.e. rn het
baslskaurp is eén Juridisch detachement aanwezLg. Een auditor en
een polltieagent. Een mecanicien evalueert de schade, het voertulg
wordt onherstelbaar verklaard. Het zal dan ook ter plaatse
achtergelaten worden na recuperatie van de lnteresEante stukken.
De auditor gehorpen door de agent benachtigt het dossler, deprotagonist,en worden ondervraagd evenals de getutgen. De agentprobeert met behulp van een oude poLarold foto's te netnen. Met een
geamuseerde blilt zlen we toe hoe hij vruchteloos blijft proberen.
l{e stellen hem voor de foto's dLe hij nodig heeft net ons apparaat,
te nenen. OK ! Nadat het €erste cllchê genonen werd, steLlen we
hem de vraaE of hfj ze werkeliJk nodls heeft,. Ja, is het antwoord.
oK, zeggen we daÈ is dan I dollar I Grote verbazing bij de agent,
t,ot groot plezler van de auditor. Eigenrlj* is I doltar nieÈ
genoeg voor een foto van deze kwallteit, ! taat onE 2 dollar vragen
!! GenoeE gelachen, wê trekken snel zLjn foto's en $?ensen hem nog
een goei,e avond.

t{e ste}len de Comd van het
vertrek onbrulkbaar te maken,
ballet,jes l4LL2 in te schikketl .

opn ieuw gebru i kt, kunnen wo rden .

hierover.

Bg Det, voor het, voertuig bi j ons
door er oordee lkundig enkele

Het voertuig zaL za niet meer
We kri j gen een monde I ing akkoord

Vri i daq 14 'i uni

De Kapitein cAsrrl,Lg zegt ons dat zijn sapeurs voor onze
aankonst de ongeving van de gebouwen, dle gingen ingenonen wordendoor de frânse eenheden, qpgeruimd hebben. Deze munlties werden
ver van iedere bewoning gedeponeer(I. l{e begeven ons ter plaat,se envinden het gewo&e assortinent (nort,ieren, geweergtranaten,
rakett,en) . 1n tot,aal 1.068 st,ukken, die wlJ t,riëren, crasseren enneutraliseren (althans die ZONDER veiligheidl.

Tijdens de triagewerkzaamheden beSint een mortler metfosforlading sponÈaan te roken ! onmiddetlijk terug de grond op,en bedekken met zand on zo de lucht,toevoer af te dichten. wevinden voor hern een orlginele lijkwade, een fles TurkE water dieniJ ont'hoofden. Op deze nanier kunnen wij de mortier lat,en gltJden
in de fles dle gevuld is met water. Zo verdronken kunnen we 

-hen
zonder risico transporteren tot aan zijn laatste verbliJfplaat,s,
on het zo te zeggen.

Vertaling ! J. DEPOORTER
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11 Novenbre 1935

rN D,TFEORTê!t

à la RCiNC ASTRÏD

Dors ton dernier somneil, sous IeS fleurs innonbrablesn
Où nous avons laiesé des Lanbeaux de nos coeurs'
Dors, bercée au tombeau par lee pleurs lanentables
De ton peuple prostré sous Ie coup deE malheurs'

Kiisnacht nous a surpris par son invraiEenblance
Se peut-iI que Janais nous ne revoylons plus
Ton sourlre st beau, tâ royale éIégance'
Eto vers les rnalheureux' tes deux gestes émue!

Se peut,-il !truêr brutale' une parque lnsensée'
eu chemtn du bonheur eut fauché tout espoir
Royaut,é de jeunesse et dès 1'aube bri.sée'
I'Leur qui n'a pas connu les effluves du soir'

Le freesia radleux est bien près de Ia tombe !

Et ton nanteau tout blanc est bien près du ltnceul !

Tous nos vivats joyeux sont des pleurs guand tu tonbes'
Et la garde du Trône est velllée de deull.

Le Stuyvenberg privé de ton rire de nère'
Est une naiEon norne où pleurent des Petltg.
Le Palais de nos roi.s, sllenêieux, austère'
Abrite un pauvre coeur, douloureux eÈ neurtrl'

lfous regterons unis à noÈre Rol sans Relne'
A nos princes ainés qui n'ont plus de naman
Si notre affection peut a}léger leur peine
Redisons notre anour et notre attaehenent.

Adieu p€tlte Relne, ô Reine très chérie!
Nous garderons de tot de subllnes leçons;
lon coeur fut tout entier donné à La Patrie;
Ta grande eharit,é falt lever des noissons.

Marie-Louise LAROCHE
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29 Juni 92

Verslaq over de actlvLtelten ,van de naand Junl

?oaLs gelùoonlljk stond het EOD tean BELBAT in het niddelpunt
van het gebeuren zoals blj de openi.ng van de weg BILJE-OSIJEK, die
door ons van de geplaatste nijnen werd ontdaan. De eerste dag werd
de Servische kant onder handen genonen (2 mijnen APers MRUD en 1
mijn TMA 41. Even tussendoor, we hebben met groot plezier de
afvuurkabel van de vernietiglngsladlngen voor de weg doorgesneden,
tot, grote ontzet,ting aan Servische zijde. De rest van de mijnen
(19) heeft het, JNA (Joegoslavisch Leger) laten oprulnen door een
pelot,on genle J[4. Diezelfde dag werd de oversteek voor het, eerst
ultgevoerd door de Cond BELBAT en een ploeg EOD.

's Anderendaags, vernits het CÀ (Croat,isch Leger) enkele
problenen had met zijn mljnenr waarvan enkele beschadigd waren,
heeft, het EOD têan voôr de zoveelst,e keer het bewijs geleverd van
4.jn grote bekwaamheid door 32 niJnen TMA 3 en 4 mlJnen TltM 1
(ATk) te neutral.iseren,

Buiten zijn dagelijkse exploten heeft het EOD teâm BECCE's
OPS uit,gevoerd voor de infanteristen en bovendien doen wij ook
nachtpatroullles om de lnfanterlsten in alle veiligheid t,e kunnen
laten opereren.

Deze nachtpatrouiLles griJpen L keer on de 3 dagen plaats met
2 ploegen, gemiddelde duur +/- 3 uur.

t{iJ tellen de afgelegde kn in BARANIJA (ongeveer 7000 km injuni) niet meer nee.

Er noet Eezegd dat onzê 84's faneuze alle Èerrein chauffeurs
zijnr ên soms is dat ook noodzakellJk, vooral na de soms hevlge
stornen die zlch hler kunnen voordoen.

Ik ga dlt kort, verslag beëindlgen, meer volledlge infornatie
zaL U overgemaakt worden zodra Cond VAI{DER MAS? naar Belglë
terugkomt voor zijn verlof.

on te eindlgen nog dtt,r alles gaat goed net ons tean, €D $re
hopen nog sterkere verharen te kunnen opdlssen blj onze terugkeer.

Nog eên goeie dag aân alle ont,miJners en nieL-ontmijners van
HEVERLEE, POELKAPELLE en de kampen.

Y. CAtsARAUX
Adjr

BETBAT EOD TEAM
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DE VERVANGT}TG IS GEBEURD

BEIBA.T- .1_ is beëindigd.
met, het hoofd

Onze collega's zijn t,eruggekeerd
vol herinneringen.

ffi

begint. Met, pijn in het hart hebben zi.j
hun voorgangers zien vertrekken.

BELBAT 2
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I<^A'MP TOE!$[SCI{A'F POV,'TTF[I,IE TTNG

De 29-)arlEe Gentenaar Wlm ELTN, eerste sergeant blJ de ODLM en
tevens sportqonitor, haalde op 1 nei L992 tn DEIIEMARKEN de gouden
medaille blnnen op het Europees Kampioenschap Powerllften,
categorie -56 kg. Een bekroning voor het lange en slepende
trainingswerk dat hlj al 3 Jaar volhoudt in ziJn club Plf FltnesE
te GenÈ.

ZLJn trainers en begelelders voorzien nog een grotere progressie
voor onze Iandgenoot, ZlJn groot,ste probleem blljft echter zijn
gewlcht. ZiJn voedlngsconsulent en zijn hineslst waken daarover.

Met 55715 kg had hiJ genoeg on de gouden medailLe in de wacht te
slepen, maar het, Europees record van 577 tS kg (Garry SIMES'
ENGELAIID) bleef bulten schot, ook al heeft Tllm ELYN op
tralningssesEles al neer gehaald dan deze 517,5 kg.

Powerllfting ls de ninder gekende Èegenhanger voor het Olympisch
gewichtheffen en bestaat uit 3 bewegingen: kniebuigen. bankduwen
en heffen. llim haalde zt0t L2A en 227,5 kg.
Er ls echt,er sprake van dat ook powerllften een olymplsche
disclpllne zou worden. Wie weet zien we EIYN ooit noE met een
gouden nedaille terugkeren.

t{ij zeggen alvast,, bedankt $lur, êD houd die goede reEultaten vol.

samenvattlng: Y. LABEEUW
Brons Het VoIk, 5 nei L992
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lnvaliden van de Kriigsmachtep

Binrren hel katler van on?.e

doelstellingen, levetts gcricht naar

onze doelgroep€r, past het in dit
artikel tle relatie Krijgsmacht-
Arbeidsplaats in een duitlelijko
conlext te sltueren.

De Krijgsmacht, die op jaarbasis

toch een <aclief> lclt van ongeveer
90.(XX) man/vrouw aan p:rsoneel
(actievert en dienslplichtigen ),is
gezien de aard van lraar activitcit
(VERDEIJIGEN') en in vredeslijd
prcverrt ief/voorbcreidend uptrcdcr,
eerr zeer belangrijkc tkrclgnxll wictts
activileilen kadcrcn in lrel dtxrr tle
E.C. uilgeroepen jaar.

Arbeidsplaals
I lct woortl "ARll ltl I )Sl'[,AA'l'S,t

dient natler omschrevcn in lermen
van <<plaals> en <<lewcrkstelling" .

Bij de Krijgsmaclrten vcrslaal men
hierontler : de kazerrte (llSD of
België) de oefenteneinen, dc binnen-
en buitenlandse zentlingen, rle

nalionale en inlernalitnale kamp-

err crefenperiodes , de weg van en nâar hel werk enr...,

f)e aartl van tle acliviteiten rloor het personeel van tle
K rijgsrnachten ontwikkeld, is een hez.warende
om.slantligheid bij de termen.,arbeidsplaats en
prevenlien. Daar is bijkomend geveer hij het werken
met munitie, zowel oefen- als oorlogsmunitie I de
verplaatsingsmiddelen u'earmee militairen z,ich

verplaatsen zoals : voertuigen, lanks,vliegtuigen,
schepen, te voet ,.. ztjn eveneens met bepaalde,
verhoogde risico's verbonden,

De oorr,aken en tle gevolgen van tler,e activiteiten
voffnen den ook hel hooltlllrcmn in tlit arlikel dal in
samenwerking mel tle Netionale Vereniging der
Invaliden der Krijgsrnechten (N.V.l.K.) is ontstean

Vereniging der

(omwille van de demilitarisering van rle Rijkswachl
wortlt een sletutenwijziSing en wijziging van benaming

van het N.V.I.K. in lret vooruitzicht gesteld).

Taken van de N.V.I.K.
Sta{utaire laken en plichten van de N.V.I.K. :

de kantlidart-invaliden, de invalitlen, tle asceRtlenlen,

de wezen en langstleventle echtgenolen lrelJren bij hun

rechtmatige verzuclUingen en het bekomen ven recltlen

op vergoedingen. f)e letlen van dc Krijgsmachlen zijn
immers niet gereclrligtl bcroep te doen op tle fontlsen

voor arbeidsongevallen en beroepsziektell. Voor
(militairen> wertl het slelsel Yen de

vergoedingspensioenen ingesteld drt, in feite als een

aftleling kan beschouwd wortlen Yan de wetgeving op

de oof logspensioenen. Dil stelsel behelst een
yeftoedingssysleem vûor de gevolgen ven ongevallen

of zieklen hen overkomen tiidenr en door het

volbrengen yen hun cliensten (aantasting vân de fysieke
integrileil, overlijtlen,waarvoor onlegensprekelijk een

oorzakelijk verbantl mcl tlc dienst kan aangeloonrl
worden).

Verder verleenl dc N.V.|.K. juritlische, morele en

soms materiiile bijstunl aan behoettige letlen. I liervoor
werd Setlert het officiële onlstaan Yen tle N.V.l.K., in

1947, eell t'sleunfotttlsr opgericht wrffvan de

activiteiten, de wcrking cn verpllclrtingen in
afzontlerlijke steIutcn wenlen vaslgelegtl. l:cn feitelijkc
verenlging ven invalitlcn van het l-,eger bcglrnd rceds

sederl de jaren twitttig.

23
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Oorzaken vrn ongevallen en ziekten

Ah bclangrijkslc txrzakcn van ongcvallcn en zicktcn
opgelopen ingevolge dc tlienst laat onze ervaring én

dcze van tle N.V.l.K. ons loc lril volgcntlc vaslslcllingen
le komen ( kcnnis gebasecrd op tlc ervaring als

verlegenwoortligentlc grocp binnen Atlrninislratieve
Rechtscolleges. dc Contmissics voor
Vergoedingspensitrutten ) :

l.letscls lcn gcvolge vutt ttltgcvallctt : txcukctl, ruplurcll,

spierlelsels. blirxllrcid, rkxlllrcitl, lrriuttlwotxlen.

arnpulalies, paraplcgiclJrr, bcrrtiplcgictilt, lxmfd- ctt

hcrscnlchets, schtilwontlen lot en nrcl lclsels mel de

dood, rechlslrecks of onrcchlslreeks , lot gevolg;

2.letsels len gevolge van zleklcn : harlinfarct,
longaandoeningen,aanlasting, spijsvertcrings-
syslccm, rlePressies enz...

3.letsels die het gevolg kunnen zijtt vatt cen sanrcnloop

van omstandigheden of opeenvolging van feilcn ,

men sielt vasl dal ecn z.icktc z.iclt lrceft olrlwikkeld
tcn gevolge van langtlurige slcchtc vtrctlittg, of
dtnfhcid na langdurige blootstcllirlg aall gcluirlen
of lawaai in onaangcpaslc ()nrstalldiSlteden
(schiclsland) enz...

4.feitelijkc verergcrittgen van dc initii!lc lelscls :

verwikkclirrgcn, vcrctgcrittgcn die als rcchlslrecks
gevolg van dc rxrrspronkelijke lclsels 'kunnen

beschouwd, en als dusdanig aanvaartl worden.

Vergoedingspensioen
Vtrrr wat trelreft de hierboven gecileerde lelsels en

verwikkelingen dienl wel le verslaan rlal tleze, om
rechl le geven op een vergoe<lingspensioen, hel
voorwerp moelen uilmaken vân een uitgehreirle
nretlisclrc experlise rvaaruil een procenluele schelling
volgl vnn minslens l() % en hel oorzakeliJk verband
nret de tlienst volledig nanvaard wortll door tle bevoegde
Conrmissies.

Zclfs een zeer degelijk uilgebouwde
ongevallinprevenlie kan niet alle ongevallen vermijden.
Gezien de aard en vorm van tle ectivileilen ontwikkeld
&nr de Krijgsmechten en zijn polentieel arn Jrersoneel
en mnterieel, is het aanlal ongevrllen ieder jnar, vooral
toe le schrijven aan de normale gevolgen van een
beroepsactiviteit.

Wij z.ijn er ons
lerdege van bewust
tlat de mililaire
hiërerchie niets
onverlet laat om
ongeval len le
regislreren en le
gepaslen tijtle het
personeel aan zijn
verplichtingen en tle
veili gheidsregel s

herinnerl. lliertloor
voorkoml men
dramatische
loeslanden.
Uilsluiting van
icder risico is
evenwel een utopie,
immers ietlere
eventualiteit of onoplellendheid is niet uit le sluiten.

Dit is de feitelijke reden $'eerom zich jaerlrjks nog tel

ven droevige ongevallen voordoen.

Oproep tot de militaire overheid
Om deze feitelijke redenen en in tle eonlexl ven het

initialief vut tle E.C. richten wij samen met de N.V.I.K.
een oproep tot tle mililaire overheicl, de (clrcfsD, om ,de

slachloffers ven ongevalten ttii le slaan om hun
rechtmetige rechlen op vergoedingen voor het geleden

leed en evenlueel verlies ean fysieke integriteit te
hekomen.

U weel dat tle aanvregers tot het bekomen ven een

vergoedingspensioen (|fi)r 
^Ll.,E, 

mogelijke micltlelen

moelen bewijzen hel slachloffer le z,ijn geweesl ven

een ongevel of z.iekle. llierdoor srordt meleen rle

belangrijkheid duidelijk ven het opstellen ven de nodige

documenten zoals ongeYellendossier,
getuigenverklaringen en motlel 15() ( medisch
tlocumenl ). Ilet reglement CB bevat lrierover alle
onclerrichtingen. Neem Uw veranlwoordelijkheid op
en negeer r.e Z,ERIjR niet ( een ongeval is ook soms (le

fout van een chcf ol' tle uilvoering van een ni
vcranlwoorde oçxlrachl. Vfeet dat arhet vcnrdeel van ùé
twijfel" een ongekend begrip is in lermen van
vergoetlingspensioenen en tlal A[,]-l] clemenlen die
vall belang kunnen zijn schriftelijk dienen genotuleerd.

Ilurgers hebben hun rechten op tle
arbcitlsongevallenwelgeving tlie het voor(leel heeft
tluidelUke richtlijnen te bevalten. De samcngeortlerrtle
wcllen op de vergoedingspensioenen zijn een
santenvocging van begrippen uit oorlogst Ud die soms
twijfcl docn onlslaan.

Zoals tlc burgcrlijke ovcrhcden hulr
on(lergeschikten bijstaan wordt dit
u)k vcrwachl van tlc militaire chefs.
Wij tlocn bcroep op uw burgcrzin en
zin vool' verantwoor(lclijkheid
legenover tlc slachtuffcrs van tle
militaire dienst. llcsclxruw ze niet \,
steeds als simulantcn -ont een zachle
tcrm te gebruikcn- nlailr sta ?.c bij in
hun vraag naAr reclrtvaar(ligheid en
billijklreitl. Vanrlirag is hel één vall
uw otrtlcrgcsclriklcn, tuorgcn bcnl U
nrissclricn aan tlc lrcurt. llctlcrrk dit
cvcn M



'l-er ulttr Descllllilrln8
l)e N.V.I.K. cn wij ltoudcn otts 25

graeg ler bcsclrikking voor
hijkomcndc inlixntllic. Ilicrntetlc
lxrpcn wij alvast aatt éétt tltnlerdccl
van hct initiaticf van rlc l:.( i. lc lu:bbctt

bijgedragcn ; nnuclijk uw aatrlaclrl

le vcsligcn (4) uw vcralllwtx)rdclijkhcidszirt cn z'ilt

vtx)r prcvcttlicl' r4lretlcrl lllll ollScvilllclt lc vtxtrktnnclt
ja zetts lc vcrntijtlcrl $'ililr nrogclijk.

rrVc lrcntctt rlcz.c gclcgctrlrcitl lc baal ottt lc hcrirurcrcrl

aur lrcl fcil rlill vrrig j:rar cclt bclartgrijkc wctswijzigittg

drxrgevocrtl wcrl op ilritiaticl' vltt tlc N.V.l.K.: tlc

wcduwctt gclruwtl NA hct sclrrrtlclijk l'cit ctr dc wczclt

vcrwckl NA lrcl sclrlrlclijk l'cit lmrklctt vr(,cgcr gcell

rcclrl op ccn vcrS()crliltgsllcltsiocn. l)czc strikte
rxrcclilvaiutlighcid wcrrl rccltlgczct bij wcl ztxlal vattaf

24 scptcnrbcr l99l rxrk dc hicrlxrvclt vcrtncltle
cntcgrricën rechl vcrkrcgclt. Wij vcrwijzctt ttaar tlu

Wul van 17 juli l99l ( ll.S. van 24 scplclttlrcr l99l).

l)czc tricuwe wcl is ccltlcr pas toepa$sclijk op de

overlijtlcrrs v'anal 24lll9l9l,voor zover hcl huwelijk
mindcr datt licn jaar nl lrct schadclijk feit voltrokken

werd en hct tcrt ntfuxlc éûn jur tluunle en t4t vcnrwaartb

dat bevontlen wordt dat het overlijden het rechtstrecks

gevolg is van het scftadelijk feit.

Verder werd bekomen dat de invaliden ven vrerlestlid

verlegens'oordigd zullen worden door medici bti de

Oerechtelijke Oeneeskundige Dienst, tlit werd geregeld

bij K.B. ven 14 november l99l dat verscheen in hct

D.S. van 04 februari 1992.

Twee belangrijke realisaties die het belang aantonen

van het bestarn van een vereniging zoals dç N.V,I.K.

De N.V.I.K. en zijn Voorzitter houden zich graag ter

beschikking.

G. Vermeiren

Algemeen Secretaris

Secrétaire Général

Adjunkt-voorzitter
Vice-président

Dr. LlcJur. A, tVllly Borrrmnnr

Conselller sociel à la Cour du Travall
Sociaal Raadsheer bU ltct Arbeldshof

Nationaal Voorzittcr N.V.I.K,
Présldent national de l'Al{lFA
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- Met spijt, delen wij U het, overlijden mee van Christ,ian
99.8-U., zoon van onze collega Joseph BORI{, in actieve
diensr re VoGELSANG.
Christiart kwam om heÈ leven tijdens een verkeers-ongeval
op 31 juli t992.

- Met sptjt delen wij U het, overlijden mee van de kleine
dochter van onze collega tt DANDOY, ln actleve dlenst bij
de Zeemacht.

- Met spijt deLen !{ij U het overl:Ljden nee van de zoon van
onze Peter Mijnheer GEORGE.

- MeÈ spijt, noeten nij U het overlijden meedelen van
Mijnheer BEAUVOIS woonachtend te MALUEDY. Hlj is van ons
heengeEaan 1n de loop van de maand ju1i.

- Met, spiJt moet,en wiJ U het overlijden meedelen van Pierre
}IATHY, woonacht,end te LUIK (+ 08/05/921 , van Harcel
SCHEPENS, woonachtend te NANDRIN (+ L8/08/921 en van A.
IilILLS (Ontmi jner ïlest-Vlaanderen), woonachtend te STADE
(+ L5/09/921 .
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O.A.D. : lfTlfKEL

Volgende artlkele kan nen bekonen bij de Ontnijningsdlensten van de

tandnacht t,e HEVERL,EE - HOUTHUTST en OO$TENDE '

N.B. Af te halen bij oDLM of bijkomende verzendingskosten

ONTMIJNERS IN

Re ken ingnunme r

ACTTEVE DTENST ( O. A. D.

3 001-1357579-43

)

DAS

DAS

DAS

BIAU}I

BORDEAUX

GRTJS

aan de pri i s van 450 Br

450 Br

450 BF

600 BF

80 Br

25 Br

25 Br

LzA BT

150 BE'

PAPIERKTEM met ODIM*kenteken

- SLEUTEIHANGER ( cartouche-model )

ZEL,EKLEVER

Zî,LTKI.'EVER

DASSPELD

S IERSPETD

EXTERIEUR

ITITERTEUR

- EOD
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ITTSToRIEK VAï pE BELGTSCHE 9XTUIJXrI{GSDTBXSTET{

door Piet,er CRAENEN

vooRrlooRp

In dlt bulLetin en ln de navolgende publiceren vre in
verEchillende delen het elndwerk daÈ door Onderluitênant
Leerling Pieter CRAENEN in 1989 werd voorgeLegd aan de Kon
Mllitaire School (KHS) voor het behalen van de titel van
Licentlaat i.n de Milltaire- en Sociale Tfetenschappen.

Dit werk kwan tot stand in samenwerklng net de
Leerst,oel Geschiedenls van de K.M.S., het Centrun voor
Historieche DocumenÈatie en de Ont,nljningsdienst, van de
tandmacht,.

Het, is gefundeerd op de beste historische documentatie
die hierover ter onzer besehikking staat,. Het lijkt ons
derhalve niet opportuun een polemiek te beginnen met lezers
die opmerkingen hebben over de inhoud. Moest U evenlrel in
het bezit, zljn van documentat,ie (geschriften, foto's,
kaarÈen ... ) die een nog beter historisch inzicht, toelat,en,
dan is deze zeer welkom bij de CeL Documentatie van de
Ont,miJningsdlenst van de tandnacht.

De opeenvolgende delen van dit, werk zullen steeds als
laatste bladziJden aan ons bulletin gehecht zijn. Dit laat
U toe ze los te naken en tot, een boek te bundelen. VeeI
lee sgenoË.

De redactie
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HO.OfDfiifUl(-l ! De perlode 1918-1940 !

De Belgische OntniJningsdiensten ln hun
kinderschoenen.

1. Een explosief probleen

2. De Dlenst voor Vernietiglng van llunLtle (SDU)

a. De oprichting
b, De afbouw
c. De herstructurering
d. De onbekende jaren
e. De opdracht

3. De VernleÈigingscentra te HOUTHULST en PoELKAPELLE

HOOFDSTUK II : De periode 19110-t944 r

De ontmiJning in BeLgië tiJdenE de bezet,tlng.

1. 1940

2. De Dienst voor Opruimlng en Vernieting van
Ontplof f ingst,ulgen (DOVO )

a. Het ontstaan
b. De structuur
c. De opdracht'

3. Het werk van de D.O.V.O.

4. De D.O.V.O. en de lfeerstand

HOOFDSÎïK. III r De perlode L94tt-tr945 !

De ontntjning in België tlJdens en onniddelliik na de
bevrlJdlng. De grote ontnijningseenheden.

1. Een overzlcht van de Eituatie, herfst 1941t

a. De Bevrljdlng
b. België ondernijnd

2. De Dlenst voor Opruinlng en Vernletlging van
Ontptoffingstuigen en obstakels (DOVOo)

a. Een nieuwe naan' een nleuwe structuur
b. De MlddeLen r (1) Personeel

(2') llaterLeel
c. De opdracht
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3. Het werk van de D.O.V.O.O.

a. De vliegende bonnen
b. De ontmijning van de kustetreek
c. De ontmijning van de Ardennen

4. De Ont,miJningsbatalJons

a. De opr{chting
b. De Èewerkstelli.ng
c. De Duitse krijgsEevangenen

5. Resultaten en verliezen

HOOfDSTUK IV r De periode 1945-1948 !

De grote reorganisaties van de Belgische
ontniJnlngsdiensten. HeÈ peJ.oton
Vernietiging van Ontploffingst,uigen van het
bezet,tlngskorps. De werknethodes.

1. D.O.V.O.O. wordt weer D.O.V.O.

2. Een reeks snel epeenvolgende
veranderingen

a. Februari 1946
b. Juni 1946
c. JuIi 1946
d. Augustus 1946
e. L947 r De afslanhing gâat verder

3. Het peloton Verilietiglng van
Ontploffingst,uigen van het
bezettingskorps

a. Oprichting en lnsÈructie
b. Het peloton in DulÈsland
c. De opdracht

4. De werknet,hodes voor de verEchillende
ontmi J ningsopdrachten

a. Het, opruimen van een nijnenveLd
b. Het neutrallseren van vliegtuigbonnen
c. De neutralisatie van zee- en

rlviernl jnen
d. De verniet,igingsterreinen

HOOFDSTUK V r De periode l-gqï tot heden !

De verdere evolutie van de Belgische
ontmijningsdiensten. De afbouw en het
einde van de D. O. V. O.

1. De sËatuutlrij zLging

a. De D. O. V. O. bi jna opgedoekt
b . E tnde 1i j k een vast st,at,uut
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2. Het einde van het, Detachement, Bezet Duitsland

3. 1949-1955 : Van de lndellng ln pelotons tot de
integratie in de Sste GroeperlnE Ordonnance

4. 1956-L97t : Van vlJf provlnciale pelot,ons naar t,!ùee
reglonale pelotons

5. t97L r Het einde van de D.O.V.O.

6. L974 tot heden : Van de wederoprichting t,ot de
ODLU vandaag

HOOFDSTUK lrl : De Belgische ontniJningsdiensten vandaag !

1. De organisat,ie

2 . De ope rat,i one le opdrachten

a. De opdrachten EOD
( 1 ) De ophal ing
{2 De reiniging en trlëring
t3) De vernieËiging
( 4 ) Mensen en nuniÈie

b. De opdrachten IED

3. De instructie-opdracht

4. Een act,ueel probleen i de t,oxische/chenische
nunitie
a. Probleenstelling
b. Toxische/chenische munitie : ltat is dat precles?

( 1 ) AIEemeen
(21 De gasEen

c. lfat net toxische/chenische nunit,ie ?

F e.F l,u i t-

Fi i lasen
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If, }TBHORIAI{

Beste 1ld,

Het jaar L992 ls Èen einde. Uw bijdrage ook.

t{ij hopen U nog alt,ljd bij onze leden te nogen rekenen.

ltij vragen U dan ook on spontaan uw bijdrage
over te schrLJven op de rekenlng overeenkomend met uw sectle.

VERGEET ilTET U}I NAAH EI{ SECTTE TE VERMEI.DE}T I ! !

VERBROEDERIXG DER BETGTSCHE OIITHIJTERS

tlvingstonelaâr, 22

3O8O TERVUREN

300 frank op rekening r

2L0-02 57747-7A

ot{lMrJilERS Il{ ACTTEVE DTEHST (O.A.D. }

He rto g s traât , 30 0

300 r, TEUVEN ( HEVERTEE )

500 frank op rekentng !

001-1357579-43

*t***

OP VOORHAT|D BEDAIIKT


