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TTOORD VAN DE VOORZTTTER

Bi j de overstap
bijzonder genoegen U

voorspoedig nieuwjaar

van het oude naar het
allen en uwe dierbane
te wensen !

nteuwe Jaar 1s
verwanten een

het mi j een
gel ukki g en

Aan onze ontmijningseenheden van Land-, Lucht- en Zeemacht wens ik
een succesvol 1993.

Het jaar 1993 is voor onze Verbroedering die 46 jaar bestaat, een
bijzonder jaar. Op 21 September 1993 za1 het inderdaad 40 jaar geleden
zijn dat ons nationaal monument in het bijzijn van Zijne Koninklijke
Hoogheid PRINS ALBERT te STAVELOT werd ingehuldigd.

Onze jaarlijkse bedevaart naar STAVELOT begin september za1 dan ook
met bijzondere zorg worden voorbereid en met de gepaste luister worden
uitgevoerd. Ik reken op alle leden bij machte om deze verplaatsing te
maken om tegenwoordig te zijn. Het za1 een bewijs zijn van de enorme
waardering en eerbied die wij opbrengen voor onze afgestorven vrienden
ontmi j ners. Ti jdens di t bi j zonder jaar zul I en tevens door onze
provinciale secties bloemen worden neergelegd aan de diverse monumenten
opgericht ter nagedachtenis van de in dienst overleden ontmijners.

Moge 1993 voor onze Verbroedering een buitengewoon jaar zijn

Uw voor zi tter

A, BERGES
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FONDS ''ERNEST GEORGE''

Situatie op A1/1A/1992
Schenki ngen

241 . 663
24.400

Totaal op 266. 063

(Waarvan 100.000 BEF in kasbons van de Verbroedering)

Wij danken de milde schenkens voor hun vrijgevigheid.

Rekeningsnummer Fonds "E. GEORGE" : 145-8044000-43
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JAAROVERZICHT VAN DE ONT}IIJNINGSDIENST VAN DE LANDIVTACHT

1. CURSUSSEN

Gedurende het jaar 1992 werden door de ODLM volgende cursussengegeven :

- Cursus voor ontmijners : BM (Adjudant Chef)
B2 (Land - Lucht- en Zeemacht)
B4

- Cursussen militairen niet EOD : EOR 9" (Verkenningsagent-Genie)
EOR HAt'tK / voorbereiding TAC _ EVAL

- Cursus burgers : Info IED (333 leerlingen!)

2. OPDRACHTEN

- Er werden 3079 EoD-opdrachten uitgevoerd

- Opgeruimde munitie WOI & I{OII : I83.791 Kg

- Vernietigde munitie : 198.807 Kg

- In het complex van HOUTHULST wordt nu 2L0.224 Kg Toxische munitiegestockeerd

- Er werden een aantal detecties uitgevoerd met een totale oppervlaktevan 76.92O m2

- Tijdens de EOD opdrachten werd 326.296 Km afgelegd

- Er waren 95 tussenkomsten waarbij 8537 Km werd gereden

- Tijdens dit jaar werden v/e ook verzocht om 32 Sweeps uit te voeren(onderzoeken van gebouwen)

3. ZENDINGEN BUITELAND

- Tijdens 1992 was het zeer druk. De ODLM leverde manschappen voor
volgende internationale (UNO) tussenkomsten :

- EX-YOUGOSLAVIE : Ploeg ontmijners voor BELBAT I & II

- SOMALIE : Ploeg ontmijners voor RESTORE HOPE

- Een ploeg ontmijners naam ook deel aan het schietkamp te MORMELON
( FRANKRIJK )

4. DIVERS

- Op aanvraar van het Legermuseum te BRUSSEL werden de munities vande Stand Ontmijners gerestaureerd

- Er werden een 9-tal- bezoeken afgelegd aan anze eenheid doorverschillende binnenlandse personaliteiten. Ook werden we vereerddoor 4 buitelandse bezoeken

- Onze dienst nam deel aan 4 exposities.
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JAAROVERZICHT DOVO - LUCHTMACHT 1 992

CU RSUSS EN

a. Vier Ooffr volgden de Cursus B2-Ontmijner te HEVERLEE

b. Adjt VERBIST slaagde voor de Cursus Adjt Chef

c. Twee OOfr volgden de Cursus methodo'logie

d. Gegeven Cursussen :

- De cursus OOfr Munitievernieuwer 82
- De cursus OOfr Munitievernieuwer 81

OPDRACHT EN

Tussenkomsten vl i egtui qongeva,l I en

Gel ukki g vonden i n 1992 geen vl i egtui gongeval I en p"laats

Opruiminq schietveld HELCHTEREN

Van 01 Jun - 23 Jun 1992 werd het schietveld opgeruimd.
Er werd o.a. 33 vliegtuigbommen MK 82 gerecupereerd.

c, Actieve deelname Na ale Permanentie Ontmi ininqsdienst
In totaal werden door Pers DOVO LuM 36 weken en 31 dagen
gepresteerd voor de Nationale Permanentie.
Daarnaast werd tevens herhaaldelijk het IED-Mat door DOVO LuM ter
besch i kki ng geste'l d .

Verni eti qi nq muni ti e te HELCHTEREN

Er werden 104.532,8 Kg gedeclasseerde Mun vernietigd.

Uitstomen van Munitie

d.

Mine GC en Warhead MSL 375 mm voor Z.M. op 14 Apr.
Uitstomen munitie ten voondele van ODLM op 01 Okt, 07 Okten 1 5 Okt.
Twee bommen Bi I I arst 50 k9 op 1 7 Mar.
Bomb GP 2000 Kg Lbs op 18 Mar.

EOD- en IEDD-interventies

Negen dringende interventies in de verschillende LuM-basissen

Sweep en Stand-bv

f.

Negen interventies, waaronden plechtigheid 21 Jur te BXL
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h. Detekties

rn totaal acht dagen detectie in diverse LuM-basissen.
i. Open Ooor - Static s

Van Apr^ tot Nov werden op 12 verschillende plaatsen in totaal Ssdagen Expo verzorgd.
Daarnaast kreeg Dovo-LuM 7 georganiseerde bezoeken aan zijn
i nstal I ati es, waaronder Gen VAN TI^/EMBEKE, het KHID en een dél egati evan de Genieschool.

3. DIVERS

a. rn totaal werden door de vtgn van Dovo-LuM 43971 km gereden.

b. In NL (GILZEN - RIJEN) werden van 24 - 25 Feb testen uitgevoerd.
c. Werkbezoek aan de Franse Ontmijn'ingsdienst NEDEX en een deelname

aan de CR-EOD-Conferentie te MEMMINGEN (DUITSLAND) in het kader vande NAVO.

d. Tac Eval bi j !V Tac

e. Steun aan gerechtef i j ke autori tei ten.

f. verder hebben 4 oofr en 1 84 een tijdelijke ambtsontheffing
bekomen voor de duur van 1 jaar. Ze werken in de hoedantghtàiO vanburgerpersonneel voor een Franse Ontmijningsfirma in KUWEIT.
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STAVELOT TIJDENS DE OORLOG 40-45

(vervolg)

24 december

In het begin van de dag, tussen PARFONDRUY en COO, herbeginnen de
gevechten om Èet gevaarlijke bruggehoofd van het 1e regiment SS te
elimeneren. Het Duitse verzet is ongetemd en halsstanrig, de verliezen
zeer ta1 r'ij k aan bei de zi jden. De E en F-compagni e van het 1z}e
vorderen zeer langzaam op de helling, van boom tot boom, van rots tot
rots. De L-compagnie van het 117e, vertrok van haar kant ook in het
beg'i n van de dag en stopt aan de rand van de bossen 'l angs de weg COO-
PARFONDRUY, om zich te laten voorsteken door de frisse tnoepen van de
G-compagnie van het 12Oe die zich mengen in het gevecht en de
overwinning behalen.

In PARFONDRUY zelf gaat de 1e compagnie van het 117e tot aan de
spoorweg waar ze haar eerste linies opstelt.

In STAVELOT aanvaarden de G,I.'s van het 1e bata-l jon de
verdedigingsactiviteiten en beantwoorden het vuur van de Duitsers die
zich teruggetrokken hebben op de andere oever en in de huizen van
STOCKEU. Een grote Dui tse tank (Panter of Ti jger?, van de 7e
compagnie?) staat nog steeds op de weg naar SOUMAGNE, in het begin van
een oude weg die komt van de BERGERIE. Zij stellen zich verdekt op
onder de bomen en laten zich sporadisch zien om obussen af te schieten
naar doelwitten in de stad.

De U,S.-çteniesoldaten hebben de
CRESPI NBRUG on kl aar te maken , maar de mi
worden omdat een zware "Nebelwerfer" hen
vuu r houdt .

opdracht gekregen om de
j nen kunnen ni et gepl aatst
constant onder vi j andel i j k

Tussentijds komt er zeer goed nieuws van LA GLEIZE : de gevechten
zijn opgehouden en de PEIPER-groep, die verslagen'is, heeft deze nacht
haar stellingen verlaten en haar materieel achtergelaten. Op dat
moment trekken de overlevenden door de Amerikaanse linies te BRUME en
BERGEVAL om de achterlinies te vervoegen.

De gevechten van de namiddag, ââh het front te COO, zijn
bu'i tengewoon hevi g om de SSers weg te dri ngen van de 1 ange bergkam di e
het bos van SIX MOINES scheidt van het bos van COREU. De grenadiers,
die geen enkele kans meer hebben, worden letterlijk aan flarden
geschoten, vooral op het plateau tussen "CROIX AUX CLOUS" en het
kruispunt COO-STER. Niet ver van "CROIX AUX CLOUS" wordt een SSer, die
zich verstopt in een boom, afgeschoten zoals een dikke fazant en blijft
i n de takken hangen.

De Amerikanen maken 's avonds de laatste vijandelijke posities
onschadelijk en vestigen zich langs de oude weg STAVELOT - TROIS-PONTS.
De eenheden van het 1z}e en het 117e passàn hun posities aan en
verplaatsen zich lichtjes naan rechts om de groep'tLOVELADY" door te
laten, die omstreeks 23 uur, volgens de ontvangen bevelen, moet
vertrekken naar het front van GRANDMENIL-MANHAY, waar men hen dringend
vraagt. Het 2e bataljon van het 119e infanterie-regiment, ontheven van
haar taak te LA GLEIZE, zet zich in beweging en komt in de loop van de
avond aan te COO.
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25 december

In de kleine uurtjes van de nacht steken de overlevenden van degevechtsgroep "PEIPER" te ROCHELINVAL het front aan de SALM over. Zij
moeten daarvoor echter de rivier doorwaadden. Zij sluiten zich aan bijde Dui tse I i ni es te AISOMOf{T, WANNE (Dui ts Generaal Kwarti er) en
HENUMONT. Ze zijn helemaal niet te herkennen, daar ze van top tot teen
onder het vuil zitten. 7e spreken van de hel van "COULE" (LA GLEIZE),
waar veel voertyigen zijn getroffen door de artillerie in de zogenaamdé
"Verger aux Tanks".

Voor het kerstfeest begint de artillerie-devisie de dag met het
bombarderen van het bruggehoofd van PETIT SPAI. Die bevindt -zich rondhet Post-Commando van de hoeve van ANTOINE-LEGROS. Omstreeks 10 uun
wordt de aanvaal samen ingezet. Het 2e bata'ljon van het 11ge kamt de
bosrand uit tot aan de AMBLEVE. De G-compagnie van het 2e bata]jon van
het 120e vordert over een vlak terrein naar Oè fruizen van de grote "*"g rr.n
TROIS-PONTS, waar ze onder zwaar vuur komen te I 'i ggen . Er i s namél i j k
een "Royal Tiger", die onbeweeglijk is, en waarvan het kanon nog zeendoeltreffend is en die de terugkeen van de overlevenden van de éectie
"KNITTEL" en van het 1't.giment grenadiers dekt. Deze tank was opgesteld
nabij de hoeve van ANTOINE. Van het 1e regiment grenad'iens waren-op dat
moment 25 voertuigen zich aan het terugtrekken en dit op de rechteroever
van de ri vi er. De arti I I eri e kan hen echter ni et tr^ef fen, De Dui tsers
doorwaadden nogmaals de rivier aan het begin van de kleine beek van
PARFONDRUY en bereiken AISOMONT door het bos van SEPT MONTAGNES. De
achterste SS-garde, gevormd door een fel uitgedunde groep, waarschijnlijk
onder het bevel van GOLTZ, venlaat het Post-Commando en sabotenen de
"Roya'l Tiger". Op het einde van de dag bombarderen de Amerikanen opnieuw
deze zone. Er waren daar echter op dat moment helemaal geen gevechten
meer. Vanaf di t ogenbl i k was de rechter^oever van de AMBLEVE bi j na
helemaal gezuiverd van Duitsers.

Het overwinningsrapport van het 117e infanterie, waarvan momenteel
al de gevechtseenheden van de sector deel uitmaken, geeft een kort
overzicht van de Duitse verïiezen op de rechteroever :22 tanks,12
halftracks, 32 trucks en 7 kanonnen wenden vernietigd. Zij zeggen dat
er echter niet zoveel gevangenen werden genomen, maar dat er wel veel
vi janden gesneuveld zi jn.

Het is ongetwijfe'ld onmogelijk om de verliezen aan beide kanten
vandaag nog te bepalen. Zo kan weT vermeld worden dat het 1e bataljon van
het 117e te STAVELOT 16 doden (waarvan 13 van de A-compagnie) heeft
gel aten.

Te WAVREUMONT, omstreeks 15 uur, wordt een SS-patnoui'l le verrast
door een peloton van de G-compagnie van het 117e. Na een kont treffen
worden 2 vijanden gevangen genomen en een derde wordt gewond. Deze
laatste wi I zich niet overgeven en wordt dan ook ter plaatse
neergeschoten.

Te STOCKEU - de dag is moeilijk te bepalen maar het schijnt wel de
25e te zijn begint de brand in de lager gelegen woningen van
BELLEVUE : alles staat in brand.
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26 december

De veldslag van STAVELOT is virtueel gewonnen. Het front
stabiliseert zich langs de AMBLEVE en de eenheden van de twee kampen
zètten zich in een verdedigende houding.

Op de I i nkeroever geven de Dui tsers het bevel tot al gemene
evacuati e van de burgerbevol ki ng en de ui ttocht begi nt dan ook
dadelijk, dag na dag, te voet, naar RECHT, BORN, PETIT-THIER, CIERREUX,
COMMANSTER Men verlaat de ene hel voor een andere die echter nog
veel groter is. Men vertrekt gedurende de hele maand januani. De
eerste geëvacueerden waren reeds vertrokken op 24 december.

De brug over de waterval van GRAND-COO wordt gedynami teerd door
het 3e pelotbn van de A-compagnie van het 105e gen'ie.

De brug "CRESPIN" te STAVELOT ondergaat hetzelfde'lot, ik kan U

wel niet dadelijk vertellen op welke dag dit gebeurd is. Sommigen
beweren dat de brug eigenlijk werd vernie]d door de Duitsers omdat de
G.S. de brug gebruikte voor het overzetten van haar patrouilles.

Het 2e bataljon van het 119e heeft zich te BIESTER teruggetrokken
en maakt beweging naar STER-FRANCORCHAMPS (a1s reserve-divisie).

Wordt vervol gd !
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Augus tus 7937

EEITVOUDIG EERBETOON AAN HARE }îAJESTEIT KONINGIN ELISABETH

Discrète, adoucissant leur jeune soiitude,
VigiTante, oubliant ton destin douToureux,
Pour fes voir rire encore et pour 7es faire heureux,
Tu prodigue ton temps et ta soTTieitude.

O Femme, tu répands du bien, 7a plénitude !
Près des princes royaux, tu traces, rigoureux,
Un devoir materneT et combien généreux,
Et tu vas sans compter ta grande l-assitude.

A ton regard pensif, s'i7s devinent ta peine ,
Tu prends, à Teur front b7anc, ce qui n'est pTus à toi,
Le bonheur de 7a vie ! ETisabeth, ô Reine.

Sais-tu que nous t'aimons, QUê notre âme fidèle,
T'admire et te bénit, Mère de notre Roi,
^5j grande en ta retraite, et si noble et si bel7e !
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cEBOORTES

Met blij dschap vernemen we de
zoontj e van Lt en Mev. CARETTE

Met blijdschap vernemen we de
zoontje van Rudi en Christj-ne

DIVERS

geboorte van LAURENT ( 20 Nov 1992) ,
( ODLM )

geboorte van JONAS ( 09 Dec aZ) ,
VANDENDRIESSCHE ( Ex-oDLM )

Hartelijke proficiat aan de jonge ouders

OVERL I JDENS

Met spijt delen wij
CHOUFFART

Met spijt ,Celen wij
Lambert LECOMTE

het overlij den mee van de zuster van Dhr

het overlij den mee van de echtgenote van

Mer spijt delen wij U het overlijden mee van ons lid Raphaë1 VAN
LANDEGHEM uit VERREBROEK. Raphaël overleed op L6 Nov 1992.

Met spijt moeten wij U het overlijden meedelen van Joseph
JENNEKENS uit LUIK. Ons lid Joseph is op 16 Sep 92 heengegaan.

Met spijt delen wij U het overlijden mee van de echtgenoot van
Mev. Louise SCHMIT

Wij bieden de families anze innige deelneming aan

MUTAT I ES

- ODLM . * l_Sgt ldim ELEYN muteerde in Jun 92 naar As Mun ZlÀIIJNDRECHT
* CLC Eddy GOOVAERTS muteerde naar HK Bde ParaCdo

ALGEMENE VERGADERING

ALGEIIIENE VERGADERING vaN dC VERBROEDERING DER ONTMIJNERS
op 13 MEI 93

in de feestzaal van het kwartier E. HEII{PTINNE te HËVERLEE
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CUMULATIE VAN PENSIOENEN MET BIJKOMENDE
BEROEPSACTIVITEIT

Voortaan kunnen de gepensioneerden, als Toontrekkenden,
beschi kken over bi j konende i nkomsten voor een maxi maal
iaarlijks brutobedrag van 276.586 frank (bijkomstig aan nornaal
pensioen).

voor de weduwen en de weduwnaars die ten ninste 65 jaar
zijn, die over geen ouderdonspensioen beschikken, worden dep'lafonds verhoogd : 553. 172 bruto voor de bezol di gden en
442.536 netto voor de zel fstandi gen.
$/anneer de gepensioneerden van de verschillenden categorieën
voor ten ninste één kind moeten zorgen, worden de jaarlijkse
bedragen verhoogd net 138.239 frank bruto voor de bezoldigden
en net 110.634 frank netto voor de zelfstandigen.

Wat gebeurt er wanneer een gepensioneerde de toegelaten
Tinieten overschrijdt? Zijn pensioen wordt evenredig pro rata
verlaagd naar percentage van overschrijding van de vastgestelde
pl afands.

Bi jvoorbee'ld, zal de gepensioneerde die 5% neer verdient
dan het toegelaten maximum, zijn pensioen zien verlagen net s%.

Wanneer de overschrijding hoger is dan l5% wordt de
uitbetaling van zijn pensioen geschorst.

Het nieuwe systeen zal vanaf 0l/Al/gS in werking treden.
De gepensioneerden die al dit jaar bijkonende inkansten hebben,
krijgen een jaar de tijd on zich aan te passen.

De gepensioneerden van de openbare sector zulTen normaal
onderworpen worden aan hetzelfde reglement, naar het parlenent
noet deze besslissing nog goedkeuren (*).

t D" G"n"rale Staf, gecontacteerd door de AOSA, heeft bekend genaakt dat de
naatregelen niet van toepassing zijn op de gepensioneerde nilitairen.
l{anneer de regTenentering die op hen toegepast wordt zal noeten veranderen,
zou vooraf een nieuw projekt aan de CCPM ondet^worpen noeten worden.
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u$
HON

Di t werk wordt o7gedragen aan a7 7 e
ontmijners die zijn gestorven in
dienst van de Natie
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KOilI ]'IKLI JKE MI LITAI RE SCHOOL
125e Promotie Al Ie tïapens
Kapi tei n-Commandant Jean COLLET

Akademi ej aar lgBB- I ggg
4de Studi ejaar

HISTORI EK VAN DE

BELGISCHE ONTMI JNI NGSDI ENST

door

Onderl ui tenant-I eerl i ng

Pi eter CRAEtrlEil

Afstudeerhrerk voorgel egd tot het
bekomen van de ti tel van Li centi aat

i n de Mi I i tai re- en Sociale lretenschappen
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I NLEI DI NG

Een tijd van oorlog is steeds een tijd van uitvindingen: nieuwe
technieken, nieuwe gevechtsprocédés, nieuwe wapensystemen. De mens zet
werkel'i j k al zi jn mogel i j kheden i n om de tegenstander te verni eti gen.

Het gevolg is dat oorlogsjaren gekenmerkt worden door onder andere
een veel grotere verscheidenheid aan wapensystemen en munitie dan in
vredestijd. Maar al die nieuwe uitvindingen voldoen niet steeds.
Onderzoek en produktie verlopen immers in een ijltempo, fouten zijn
onvermijdelijk. Zo ontpÏofte gedurende de Eerste !t/ereldoonlog ruim 3070
van de afgevuurde munit'ie niet, in de Tweede Wereldoorlog was dat toch
nog 15o/o.

Na de Eerste Werel door I og werd
ontmi jni ngsdiensten een pure noodzaak
FRANKRIJK, waar gedurende vier jaar
hadden vi er j aar 1 ang massal e art i I I eri
zoals gezegd, 3070 van die bommen lagen

voor het eerst du i del i j k dat
waren. Landen al s BELGI E en

een front was gestabiliseetrd,
ebombardementen meegemaakt. En
er in 1919 nog.

Na de Tweede Weneldoorlog was EUROPA weer bezaaid met springtuigen
allerhande. Door de technologische vooruitgang, die gedurende de janen
1940 - 45 een heuse boom heeft gekend (op gebied van oorlogsmateriaal),
was de verscheidenheid enorm. Het nut van een hoog gespecialiseerde
ontmi j n'i ngsdi enst behoefde geen ui t I eg.

We kunnen dus in de geschiedenis van de ontmijningsdiensten, êh
meer specifiek de ontmijningsdienst in BELGIE, een land dat wel het
"bommenkerkhof van EUROPA" wordt genoemd, dri e grote peri odes
ondenscheiden. Een eerste periode situeert zich tussen de twee
Weneldoorlogen. Het ontmijningswenk in die periode beperkte z'ich tot
het oprui men van vooral arti I 1 eri egranaten, waarvoor een ver
doongedreven kennis niet vereist was om ze te kunnen vernietigen. Een
ui tzonderi ng hi erop was de toxi sche muni t'ie, waarvan de vern'ieti gi ng
grotendeels in handen werd gegeven van een burgerfirma. De Be'lgische
ontmijningsdienst stond toen aïs het ware nog in haar kinderschoenen.

De tweede grote periode begon in 1940 en eindigde rond het beginvan de jaren zeventig. De Belgische ontmijningsdiensten hadden
gedurende die jaren, naast de "ouderwetset' munjtie uit de Eerste
Wereldoorlog, ook af te rekenen met technologisch hoogstaande tuigen
di e 'i n de oorlogsjanen 1940 - 45 waren gebrui kt. Het was vooral ook
de tijd van de gevalstrikte springtuigen. Het ontmijningswerk was dus
veel gevaarlijker geworden, een ver doorgedreven kennis was onmisbaan.

I n een derde peri ode, van het begi n van de zevent'i ger j aren totheden, kwam daar nog wat bij. De ontmijningsdiensten wenden
i ngeschakeld i n de bestri jdi ng van het terrori sme, i ets waarbi j
explosieven niet weg te denken zijn. Het spreekt voor zich dat hedenten dage de vakkennis van een ontmijner werkelijk zeer nuim moet zijn,en z'ijn werk_uiterst gevaanlijk is. of zoals ze zelf zeggen : nJe
krijgt meestal maar één kans om een fout te maken ...".
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HOOFDSTUK I. DE PERIODE 1918 - 1940 : DE BELGISCHE

OruTMI JTINGStiT ENSTEru I N HUN KI NDERSCHOENEN

EEN EXPLOSIEF PROBLEEM

1 1 november 1918. Ei ndel i j k zwegen de kanonnen, r'râ meer dan vi er
jaar. Vier lange, moeilijke jaren waren het geweest voor de Vlaamse en
Waalse soldaten op dat kleine stukje BELGIE achter de lJzer. Nu was de
Grote Oorlog voorbij.

De oorlog was voorbij, maar niet voor iedeneen. De Belgische bodem,
en dan vooral i n de lrVesthoek, was i mmers doorspekt met ni et-ontpl ofte
munitie, zowel van Duitse als van Geal I ieerde makel ij. Her en der
versprei d over het I and waren er soms reusachti ge muni ti estocks
achterge I aten . Toen de Dui tsers zich na de wapensti I stand hadden
teruggetrokken, hadden ze hun munitiedepots gelaten voor wat ze waren.
Op sommige plaatsen hadden ze de omwonenden geleerd hoe de koperen hulzen
van de arti I I eri egranaten konden verwi jderd worden, bi jvoorbeeld met
behulp van een paal, zodat de mensen het koper konden verkopen. De
bommen zelf werden dan ergens begraven of in een rivier gedumpt. Niet
zelden ging het om toxische chemische munitie.

En al die explosieve rommel moest opgeruimd worden ...

De oprichting van een gespecialiseerde opruimingsdienst bleek
noodzakelijk, om zo sne'l mogelijk een einde te maken aan deze gevaarlijke
situatie. Maar in 1919 waren het nog steeds de soldaten van het
Transportkorps die de gevonden munitie moesten afvoeren. De munitie werd
di kwi j 1 s 'i n oude bomkraters gedumpt, di e nadi en met aarde werden
dichtgegooid. Daar kon het ontplofbare goedje geen kwaad, zo oordeelde
men in die tijd. (1) Gevonden munitiestocks werden ondergedolven en de
toegang tot het terrein werd "verboden" (d.m.v. bordjes),

Ondertussen deden zi ch steeds meer ongeval J en voor onder de
burgerbevol ki ng, vaak met een dodel i j ke afloop. Souveni rj agetrs,
"ijzerrapers" die trachten de exp'losieven uit de granaten te halen om het
ijzer te kunnen verkopen, "koperjagers" die de hulzen en de forceerbanden
van de tu'igen afprutsten. IJzerhandelaars lieten mannen, vrouwen en
kinderen voor een onooglijk loon oud ijzer, êfl dus ook munitie,
verzamelen. Na klachten in de pers over deze praktijken werd begin 1920
de Rijkswacht ingezet om er een einde aan te stellen.

(1) In 1972 kwam de gemeente KWATRECHT (WETTEREN) in het nieuws, toen men tijdens de
infrastructuurwerken voor een nieuw industrieterrein op zo een munitiekerkhof uit 1919
stootte. Het is niet zo duidelijk hoe het er is gekomen. Sommigen zeggen dat het een
Duits munitiedepot was geweest, dat na de wapenstilstand was geplunderd, vo'lgens andere
bronnen had men er 90 goederenwagons met oude munitie in bomkraters gedumpt. Reeds
tijdens de bezetting van 1940-44 zou met de opruiming van het terrein zijn begonnen maar
werd het werk nooit voltooid. In 1972 werd met het opruimen begonnen. Enkele jaren en
160 vrachtwagens later was het werk geklaard. Per vierkante meter was er gemiddeld een
ton bommen bovengehaald,
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C:E DT EN9T VOOR VERNI ETIGING VAN MUNITI E

a. De oprichting

Eindelijk, in 1920, wend in de schoot van de Centrale Commissie
voor Recuperatie (C.C.R., Commission Centrale de la Récupération) (2)
een Dienst voor Vern'ietiging van Munit'ie opgericht (S.D.D.M. of S.D.M.,
Ser^vi ce de Destructi on des Muni ti ons) . Deze ontmi j ni ngsdi enst, ook we1
de Munitiedienst genoemd, wenkte over gans het Belgische grondgebied,
oorspronkel i j k met een onderafdel i ng bi j el ke Provi ci a'le Di enst van de
C.C.R. (S.P.R., Service Provincia'l de la Récupération). In WEST-
VLAANDEREN werd de S.D.M.bijgestaan door de Dienst voor de Getnoffen
Gebieden (S. R. D. , Service des Régions Dévastées). (3) De honderden
manschappen waarover de S,D.M. aanvankelijk kon beschikken, kwamen uit
alle wapens en eenheden. Ook burgers werkten voor de Munitiedienst.
Het personeelsbestand werd tijdens de volgende jaren echter drastisch
vermi nderd. (4)

In het eerste jaar van haar bestaan beschikte de S.D.M. over
talrijke depots en vernietigingsterreinen, die systematisch werden
opgedoekt naargelang men vorderde met de opruiming van de oude munit'ie.
Ook sommige S.P.R. werden mettentijd afgeschaft.

(2) De Centrale Commissie voor Recuperatie hield zich, naast het opruimen van
munitie, o.a. ook bezig met het terug ter beschikking stellen van privé-eigendommen
en fabrieken die voor mil'itaire doeleinden v',aren gebruikt tijdens de oorlog, en met
het opruimen van Duits oorlogsmateriaal dat ter beschikking werd gesteld van de Staat
of openbaar werd verkocht. De C.C.R. omvatte de diensten Industrie, Domeinen,
Vergoedingen, een juridische dienst, de S.D.M. en de S.R.D. Per provincie had de
C.C.R. een afdeling (S.P.R. ) d'ie dezelfde indel'ing had. De C.C.R. hing af van het
Mini sterie van Landsverdedi gi ng.

(3) In de meeste documenten uit het begin van de jaren '20 spreekt men fout'ief over
de Service des Régions Dévastées wanneer men het over de ontmijn'ingsdienst in VTIEST-

VLAANDEREN heeft. De S.R.D. was enkel werkzaam in het gebied waar het front
gestabiliseerd was geweest, en het was een dienst van de C.C.R. die naast de S.D.M.
bestond.

(4) In 1919 telde de C.C,R. (de S,D.M. bestond nog niet) 208 officieren, 10.171
onderofficieren, soldarten en gevangenen, en 711 burgerarbeiders. In oktober 1922
waren dat nog 10 officieren (waarvan 6 bij de S.D.M.), 16 onderoffic'ieren (11 bij de
S.D.M.), 16 soldaten en 29 arbeiders.
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b, De afbouw

In 1922 was de opruiming van de oorlogsmunitie zo ver gevorderd dat,
behalve in WEST-VLAANDEREN, de S.D.M. op haar'laatste benen'l 'iep. In
somm'ige provincies was de Provinciale Recuperatiedienst (S. P. R. ) reeds
afgeschaft of was het personeelsbestand sterk afgeslankt.

In september 1922 zag de situatie er uit als volgt

( 1 ) Provi nçi e- BRABANT

In BRABANT werd de ontmi jning
verzekerd. Een onderoffie'i er,
manschapP€ff , was verantwoordel
gevonden muni ti e. De verni eti
de Zesde Divisie. (5)

(2) Provi nci e ANfWERPEN

rechtst.reeks door de C.C.R.
bi j gestaan door en kel e

ijk voor de ophaling van de
g i ng gebeu rde door de Gen i e van

(5)

(6)

In de provincie ANTWERPEN viel de ontmijning onder de
verantwoordelijkheid van Luitenant SCHOONBAERT van het depot van
SCHOTENT waar ook de vernietiging van de munitie gebeurde. Het
ophalen gebeurde onder leiding van een onderofficier.

(3) Provincie LUIK

De Dienst voor Vernietiging van Munitie maakte dee"l uit van de
S.P.R. van LUIK, êfl stond onder het bevel van Luitenant
HEBBERECHT. De S.D.M. zorgde zelf voor de vernietigingen.

(4) Pnovincie HENEQOUWEN

De S.D.M. stond onder bevel van Kapitein-Commandant MANTEAU
De dienst voerde zelf de vernietigingen uit.

(5) Provi ncies_NAM[N_en LUXEMBURQ

In beide provincies werd de dienst verzekerd door het personeel
van de S.D.M. van HENEGOUWEN. De vernietigingen gebeurden te
DAVE en te MORHET. Het depot van MORHET was verantwoorde'l i j k
voor de vernietiging van de gasgranaten die niet vervoerd konden
worden naar de firma F.N. PICKETT & SON te POELKAPELLE (6)

De C.C.R, was in BRUSSEL gevestigd, fll

7i e paragraaf 3 van di t hoofdstuk.

i n de Handel st raat ,
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(7 ) Provi ngi e QOST-VLAANDEREN

In deze provincie was het werk reeds zo ver gevorderd dat er
ook hier geen Dienst voor Vernietiging van Munitie meer
bestond. De opruiming van de laatste munitie was toeventrouwd
aan de Genietroepen.

(8) Provincie WEST-VLAANDEREN

In WEST-VLAANDEREN werd een onderscheid gemaakt tussen de
Getroffen Gebieden en de andere delen van de provincie.

De Dienst voor de Getroffen Gebieden (S.R.D.) stond onder het
bevel van Lui tenant-Kol one] op rust DE RIDDER . (7) De
Getroffen Gebieden omvatten een Regio Noord en een Regio Zuid,
respectievelijk onder het bevel van Luitenant-KoTonel op rust
DE RUYCK en Luitenant-Kolone'l op rust MASSART. De Regio Noond
was opgedeeld in de sektoren VEURNE en DIKSMUIDE, de Regio
Tuid in de sektoren ROESELARE en WERVIK.

De ontmijningsdienst van de kust stond onder het bevel van
Luitenant LAMBELIN. De "Service de la Côte" was rechtstreeks
afhankelijk van de C.C.R.

In de overige gebieden van WEST-VLAANDEREN werd de opruiming
van de oonlogsmunitie verzekerd door de S.D.M. van de
Provinciale Recuperatiedienst, êh dit onder de leiding van
Lui tenant FIMY.

De vernietiging van de munitie gebeurde voornamelijk nabij het
munitiedepot te HOUTHULST. Zowel de S.R.D. a'ls de S.D.M. van
WEST-VLAANDEREN had daar een ei gen depot en
verni eti gi ngsterrei n.

c. De her"structureri ng

Halfweg het jaar 1922 was en reeds zoveel munitie opgeruimd, dat
men dacht dat het nog slechts een kwestie van maanden was vooraïeer de
I aatste bom zau verni eti gd worden. Lui tenant-Generaa'l TOLLEN,
voorzitter van de C.C.R., stelde het Ministerie van Landsverdediging
dan ook voor de S.D.M. te ontbinden in de'loop van het jaar 1923, êo
eventueel zelfs over te gaan tot de ontbinding van de C.C.R. In eerste
instantie konden alvast alle Provinciale Recuperatiediensten (S.P.R. )
afgeschaft worden, en de opruiming van de "laatste" munitie kon worden
overge'laten aan de Genietroepen, aldus de Generaai.

Binnen de C.C.R. had men erop gerekend dat er goed gehoor was
gegeven aan de oproep die het Ministerie van Landsvended'iging gericht
had tot de bevolking, êo in het bijzonder tot de provincie- en
gemeentebesturen, om alle munitievondsten onmiddellijk aan te geven bij
de gespeci a'l i seerde di ensten.

(7) Na de oorlog werden vele op rust gestelde officieren verlengd in dienst gehouden.
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Eind september 1922 moest de voorzitter van de C.C.R. op zijn
voorste'l terugkQmen, toen er toevallig enkele grote munitiestocks werdèn
ontdekt waarvan de betrokken gemeentebesturen het bestaan afwisten, maar
er geen idee van hadden welk gevaar dit betekende voor de bevolking.
Tijdens enkele "speuracties" werden steeds meer munitievoorraden gevondèn
di e nooi t werden aangegeven.

Op 3 oktober 1922 had Luitenant-Generaal TOLLEN reeds een nieuw
voorstel kl aar, dat ngg di ezel fde maand door het Mi ni steri e van
Landsverdediging integraal werd goedgekeurd. Er zou eên permanente
ontmijningsdienst opgericht worden, onder de reeds bestaande benaming
"Service de Destruction des Munitions", aanvankelijk als onderdeel van
de C.C.R., naast o.a. de Dienst voor de Getroffen Gebieden. Na de
eventuel e ontbi ndi ng van de C, C. R . zou de S. D. M. bl i j ven voortbestaan .

In januari 1923 zag de structuur van
Luitenant-Generaal TOLLEN het had voorgsteld :

de S,D,M. eruit zoals

- Hoofd van de S.D.M. was Kapitein-Commandant VANDEN BERGHE, d'ie
tevens inspecteur van de munitiedepots van de C.C.R.was.

Een Dienst voor oostelijk BELGIE stond onder het bevel van
Kapitei n-Commandant MANTEAU, terwi j I Kapitei n-Commandant DANHIEUX
aan het hoofd stond van de Dienst voor westelijk BELGIE.

Beide diensten beschikten over ongeveer tien maanschappên,
verdeeld in p'loegen van twee onder leiding van een onderofficier.
Een p'l oeg was verantwoordel i j k voor de oprui mi ng van rnuni ti e i n
één of twee provincies. De vrachtwagen waarover elke ploeg
beschikte, werd geleverd door het Transportkorps.

- De S.D.M. beschikte over een vernietigingsdienst te POELKAPELLE,
nabij het munitiedepot van HOUTHULST, waar Luitenant-Kolonel
HULPIAUX, regeringsafgevaardigde bij de firma F.N. PICKETT & SON,
het bevel voerde.

De Dienst voor de Getroffen Gebieden (S.R.D.) stond in januari 1923
nog steeds onder het bevel van Luitenant-Kolonel DE RIDDER, êh behield
haar structuur van einde 1922. De S.D.M. trad niet op in de Getroffen
Gebi eden . De S. R. D. had een ei gen vern'i eti gi nsterrei n i n het Bos van
HOUTHULST.

De onbekende i aren

Over het werk van de Dienst voor Vernietiging van Munitie tijdens
de volgende jaren tot de vooravond van de Tweede ïVereldoorTog is zeer
weining bekend. (8) De C.C.R. werd ontbonden en de S.D.M. bleef een
permanente dienst, afhankelijk van de Algemene Directie van de Genie.
Toch bestaat er over het voortbestaan van de S.D.M. enige onduidelijk-
heid. "D'après certaines sources iI (de S.D.M.) a été dissous dans les
années trente, mai s ai'l leurs on trouve, existant en 1938, le Service
d'Enl èvement des Muni ti ons.'r (9)

(8) 0p het centrum voor Historische Documentatie van het Leger te EVERE is, behalve een
farde met alle documenten in verband met de C.C.R. en de S.D.M. van 1921-1922, niets
meer beschikbaar over de ontmijningsdienst tijdens het Interbellum. De overige
archiefstukken zijn verloren gegaan of werden vernietigd tijdens de Duitse inval van mei
1940. Andere informatie is uiterst schaars en beperkt zich tot vermeldingen van
ongevallen 'in lokale blaadjes.
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Naar alle waarschijnlijkheid is de Dienst voor Vernietiging van
Munitie blijven bestaan, eventueel tijdelijk onder een andere naam,
maar dit is helemaal niet zeker. Het verschijnen van de benaming
"Servi ce d'En'lèvement des Muni ti ons" i n p'l aats van "Servi ce de
Destructi on des Muni ti ons" i s mogel i j k te wi ; ten aan een
onnauwkeurigheid in een of ander schrijven. Teker is vrel dat de
Service de bestnuction des Munitions (sic) na de;apitulatie in 1940
door rje Duitsers werd opges'loten in de kazerne veri WËSTROZEBEKE. (10)

In 1927 klvam Luitenant ErniIe SAMYN van het Traitsp;<lt'tkorps naar de
S.D.M. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stond hij, sinds
1gg3 Kapitéin-Commandant, aan het hoofd van de Dienst voor Vernietiging
van Munitie.

e. De opdracht

De Dienst voor Vernietiging van Munitie maakte dankbaar gebruik
van de onderzoeksresultaten, tijdens de oorlogsjaren geleverd door de
Dienst voor het Onderzoek en de Studie van de Vijande'lijke Projectieien
(Service de Recherche et d'Etude des Projectiles Ennemis) van Kapiteiii-
Commandant P. ALGRAIN.

De bekangrijkste opdracht van de S.D.M. bestond uit het opruimen
en het vernietigen van artillerie- en mortiergranaten. In mindere mate
had men af te rekenen met handgranaten (11), voorraden patronen, ên
v] i egtu'igbommen . (12) Mi jnen bestonden er nauwel i j ks. ( 13)

Het grootste gevaar school echter i n het bestaan van toxi sche
chemi sche muni ti e. Nadat het gebrui k van gaswol ken, di e men 'l i et
ontsnappen uit hogedrukflessen, niet erg doe'ltreffend was gebleken,
waren de Duitsers zowel als de Geallieerden overgeschakel.d op het
gebruik van met gas gevulde artillerie- en mortiergranaten. (14) De
gasgranaten zi jn ui twendi g ni et steeds te onderschei den van
Conventionele munitie. Ook vandaag nog wordt ruim 20% van de in de
fVesthoek i ngezamel de muni ti e na tri ëri ng beschouwd al s toxi sche
chemische munitie.

Om hun opdracht te kunnen vervullen, beschikten de mansehappen van
de S.D.M. over een ruime verscheidenheid aan werktuigen. Men gebruikte
onder andere schoppen, houwelen, beitels, hamers, Priemen voor het
opsporen van de tuigen, metaalscharen, zagen, êlectrische draden,
ontstekerS, explOSieven, signaalvlaggen, âlarmhoorns, kruiwagens,
vrachtwagens. De explosieven dienden om munitie ter plaatse te
vernietigen, wanneer die niet kon vervoerd worden.

Het i s ni et te schatten hoeveel muniti e er na de Eerste
Weneldoorlog in BELGIE moest opgeruimd worden. Het is echter geweten
dat meer dan 30% van de munitie afgevuurd tussen 1914 en 1918 niet
ontpTofte. Daarnaast moet men rekeni ng houden met de tal loze
achtergelaten en vaak goed verborgen munitiedepots.

(9) FONDS R0BERT MAES, Historique du Ser-vice du Déminaqe (40-45).
sine dato. MAES vermeldt niet over welke bronnen hij het heeft.
(10) Zie HO0FDSTUK 2"
( I I ) Zi e BIJTAGE A, paragr aaf 1 .
(12 ) Z i e BI JLAGE A, paragr aaf 2 ,

(13) 7ie BIJLAGE A, paragraaf 3.
(14) Zie BIJLAGE A, paragraaf 4, en H0OFDSTUK 6, paragraaf 4.

p. 4A2. Sine locc,
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In 1920 kwarn
Staat en de Britse
en expl osi eve mun i
cont ract werd op
PICKETT en voor
voorzitter van de

DE VERNIETIGINGSCENTRA TE HOUTHULST EN POELKAPELLE

ggn voorlopig contract tot stand tussen de Belgischefirma F.N. PICKETT & SON LTD., demonteurs van toiischetie, met zetel te WIMEREUX in FRANKRIJK. Een tweede24 apri I 1921 te BRUSSEL ondertekend door^ de Heerde Belgische Staat door Luitenant-Generaal TOLLEN,
c. c. R.

De,Belgische Staat verbond zich ertoe minstens 1.000 ton explosieve
zowel als toxische munitie te leveren per maand, met een totaal van
15.000 à 16.000 ton per tien maanden. De firma PICKETT & SON moest
voigens het contract de munitie afkopen (13,50 BEF per ton, exclusief de
verpakking) en demonteren of verniet'igen, waarna al de gerecupereende
meta'len, het kruit, de springstoffen enzomeer eigendom werden van de
firma. De firma hield zich alleen bezig met de vernietiging, dus niet
met de inzame'l ing en het transport.

De toxische munitie mocht enkel wonden vernietigd volgens procédés
die door de voozitter van de C.C.R. op voorhand waren goedgekeurd. (15)
De ontlading van de gasgranaten hield in dat de glazen of loden fles, die
het gas bevatte, uit de obus moest worden gehaald om verbrand te worden
in een speciaïe oven.

Een permanente vertegenwoordiger van de C.C.R. bij de firma moest
de naleving van het contract controleren, in het bijzonder wat de
werkwi j ze en de vei I i ghei dsmaatregel en betrof.

De firma vest'igde te POELKAPELLE, naast de spoorweg IEPER-KORTEMARK,
waar enkele oude betonnen schuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog in
gebruik werden genomen voor de ontlading van de munitie. In de buurt
bevonden zich een Brits kamp, de vernietiginsgterreinen van de S.D.M. en
van de S.R.D., en een munitiedepot. (16) (17)

(15) In 1922 bracht een Belgische delegatie een bezoek aan een Franse afdeling van F.N.
PICKETT & SON, waar specia]e ovens werden gebruikt voor de vernietiging van toxische
munitie. Het was de bedoeling deze ovens, mits goed bevonden, ook in BELGIE te
gebruiken. Het verslag van dit bezoek vindt U in BIJLAGE B, en het is vooral
interessant omdat de werking van de ovens wordt uitgelegd.

(16) Het feit dat deze vier complexen zo dicht bij elkaar lagen, zorgde voor de nodige
nroeilijkheden. Het Ministerie van Landsverdedig'ing ontving regelmatig klachten vanwege
het munitiedepot dat schroot en aarde, voortkomend van de vern'ietiging van explosieven!
op de gebouwen van het depot terechtkwamen.

(17) In veruit de meeste documenten wordt als vestigingsplaats voor de firma F,N.
PICKETT & SON LTD. HOUTHULST vermeld, wat niet klopt. De verschi I lende
vernietigingscentra lagen in en rond het Bos van HOUTHULST, op een plaats waar drie
gemeenten aan elkaar grenzen, nl, H0UTHULST, POELKAPELLE en WESTROZEBEKE. De drie namen
werden (en worden ook nu nog) voortdurend door elkaar gegooid wanneer men het had over
de ontmijnjngsdiensten. Een verduidelijkende schets van de situatie vindt U in bijlage
c.
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De S.D.M. had haar terreinen op de plaats waar tegenwoordig de
Ontmi jni ngsdi enst van de Landmacht - Detachement I'OELKAPELLE i s
gevesti gd. De "spri ngputten" zoa'l s ze i n de vo1 ksmond wer''dett genoemd,
van de 5.R.D. lagen in het Bos van HOUTHULST, op l-ret terrein van het
toenmal i ge en hui di ge muni ti edepot van het Be'l gi sci't l-eger . De S. D. M.
en de S.$t.D, vernietigden alleen explosieve munitic en zorgden voor de
ophaf i ng.

Ten zuiden van de terreinen van de S.D.M. en naast cie firma F.N.
PICKETT & SON lag een Brits kamp. Dit kamp was in 1918 opgericht voor
de vennietiging van oorlogsmunitie. Er werd zowel explosieve ais
toxische munitie vernietigd. Ook hier werd voor de toxische munrtie
een soort oven gebruikt, terwijl twee barakken langs de spoorweg
dienden voor de ontlading van de gasgranaten, d.w.z. het verwijderen
van de fl es met het gas. Er werkten ongeveer 300 mensen. In 1924 werd
het kamp opgedoekt.

Ook een aantal kleinere firma's hielden zich bezig met de
vernietiging van oorTogsmunitie, zoals bijvoorbeeld Emi le DECKERS te
SCHOTEN.

De "gazemannen" droegen doorgaans nubberen beschermkledij met dito
I aarzen en handschoenen. Een gasmasker werd steeds bi j de hand
gehouden. Uiteraard werden ze zeer goed betaald.

Wordt vervolgd !!!!
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Nouvel aô 1 946

HEI LIGE-}TOLFGANG

Saint-Wolfgang. Dix-neuf Juin de l'an quarante-einq
Inoubliable jour, pour nous, date historique
Voyage d'espérance, audacieux dessei n
Qui nous donduit auprès du Roi de 7a Belgique.

Dans 7e feu désarroi des pauvres tenps troublés,
Après l'ouragan noir de 7a lutte inhumaine,
Pour dedire l'amour dont 7es coeurs sont gonfîés,
E|'le est venue, ô Roi, tâ patrie lointaine.

Dans T e pays d'exi T , où tu attends sa ns fi el ,
Dans ce pays d'exi 7 n, à 7 'hori zon magi que
Pui squ'au-del à des ffionts, â 7 a 7 i gne du ci eT
Demeure ta mai son dans ta chère Bel gi que.

ElTe est venue à toi, son naître et son seigneur,
Pour te renouveler 7'acte d'abédience,
Pour t'entendre et te voir, pour te donner son coeur,
T'offrir son loyalisne et sa rude vaillanee.

Tes gradés, tes soldats, 7es petrts et les forts,
Tout un peuple mordu par Ie nesure inique,
Peuple de purs héros et d'heroi'ques morts
Patient, tenaee, attend Léopold de Belgique.
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