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HET PLOTSE OVERLTJDEN VAN ZIJNE MAJESTEIT KONING BOUDEWIJN
OP 31 JUL 93 HEEFT ONS ALTEN DIEP ONTROERD.

In naam van de beheerraad en van de leden van onze Verbroedering,
heeft onze vaorzitter een rouwbeklag gestuurd

aan Hare Majesteit Koningin Fabiota
en aan de leden van de Koninklijke Familie.

Een delegatie met vaandel heeft rleelgenomen aan de
begrafenisplechtigheid en heel wat leden hebben individueel

de laatste eer bewezen.
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HERDENKINGSPLECHTIGHEID AÀN HET NÀTIONÀÀL MONT'UENT VAN DE ONTMTJNERS
STAVELOT 5 SEPTEMBER 1-993

De plechtigheid aan het nationaal monument van
ontmijners viel dit jaar samen met de 40ste verjaardag van
onthulling van het monument, die in 1953 extra luister kreeg door
aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins ALBERT.

De deelnemers verzamelden op de binnenplaats van het
stadhuis. Het weer $ras fris, somber en druilerig. Zoals gewoonlijk
verloopt het weerizen van oud-gedienden en slpmathisanten bijzonder
hartelijk. Ze vertellen elkaar de goede en de slechte dingen die het
Ieven voor hen het voorbije jaar in petto had. Door hun gevorderde
leeftijd of door ziekte kunnen enkele oud-gedienden op de
plechtigheid niet aanhrezig zijn.

Opmerkelijk is dat de ontnijningsmedaille door behoorlijk
wat oud-gedienden trots gedragen wordt. Een "mea culpa" echter voor
de secretaris van de sectie LUIK: hij had zLjn medaille thuis
vergeten, ofschoon hij in een circulaire aan de leden van de sectie
duidelijk had gesteld dat "het dragen van de medaille gewenst is ter
gelegenheid van deze herdenkingsdag".

Kolonel BERTIN, Voorzitter van de Verbroedering, majoor DE
VUYST, Comnandant van de Ontmijningsdienst van de Landmacht en
vergezeld van een delegatie van zijn eenheid, Mevrouw SEVRIN, meter
van de Verbroedering, Mevrouw GEORGE, weduwe van onze ger^rezen
Voorzitter et meter van he "Steunfonds Ernest GEORGE", Mevrouw
DAUTEL, weduwe van een gewezen corpsconmandant, ontvangen de
deelnemers aan de plechtigheid ter gelegenheid van deze 40ste
verjaardag. Bij hen voegen zich ook de Burgemeester, de Heer
MONVILLE, vergezeld van de schepenen MACQUET en IvIAUDOUX en van de
gemeentesecretaris, de }leer REMY-PÀCQUAY, alsook de leden van de
gemeenteraad en het OCMIÂI. Vermelden we ook de aanwezigheid van
Mevrouw OZERT weduwe van een schepen van openbare werken die deze
functie bekleedde op het moment van de bouw van het monument, en van
de Heer LEMAIRE, gewezen schepen van openbare werken. Delegaties van
vaderlandslievende verenigingen en andere verenigingen van de stad
STAVELOT zLjn eveneens ter plaatse. Vermeldenswaard is ook de
aanwezigheid van een vrij omvangrijke delegdtie van de Verbroedering
van de 3de Genie, met voorop de Voorzitter de Heer ALFF.

Het is op de tonen van een mars dat de Harmonie
"I'Enulation" zijn intrede maakt op de binnenplaats van het stadhuis.
De stoet vormt zich onmiddellijk en vertrekt, met de vlaggedragers
op kop, naar de kerk. Daar draagt deken SOHIER een Heilige Mis op aan
de overleden ontmijners en oud-strijdeps van de stad. Zij stierven
voor het vaderland. Het parochiekoor ondersteunt vocaal de viering
van de religieuze dienst.

Daarna begeeft de stoet zich naar het monument van de doden
van de stad STAVELOT. De Burgemeester van STAVELOT en de Voorzitter
van de Verbroedering leggen bloemen neer aan het monument. De
Harmonie speelt eerst "Aux Champs" en vervolt met de Brabançonne.

Daarop gaat de stoet naar het nationaal monument van de
ontmijners. Voor het monument hebben de autoriteiten postgevat. DE
Harmonie speelt de mars van de ontmijners.

Majoor DE VUYST neemt plaats achter de microfoon, geïnstalleerd
door zLjn dienstenr êD richt het woord tot de deelnmers aan de
herdenkingsplechtigheid, zowel in het Frans als in het Nederlands.
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Hij dankt het stadsbestuur, de lokale verenigingen en_ de
Ieâen van de Verbroedering voor hun aan$tezigheid op deze
plechtigheid. Daarna geeft hij een _overzicht van de
âctivitèiten van zijn dienst. In l-993: 3.749 interventies,
hraarvan 23 in STAVELOT en omstreken, de vernietiging van
1.518 ton munitie, 95 interventies ter bestrijding van het
terrorisme, en de deelname van ontmijnersploegen aan de
operaties BARANJA, BOSNIA ROAD, UNOSOM, Adriatische Zee
e.a. in EX-JOEGOSLAVIE EN SOMATIE-

Na deze toespraa.k volgt de lange opsomming van onze doden
door Dokter PRIGNON' de Voorzitter van de sectie LUIK en de
adjudanten TALLEMAND en CRABEEIS. De herdenking_van de verdwenen
kaireraden lokt zoals gewoonlijk een plechtige stilte uit.

Adjudant LALLEMÀND leest vervolgens een gedicht voor dat
hij zeLf heeft geschreven.

ALTRUISME

Sans reLâche passent et s'accumuient 7es années-
Quarante ans, déià, qu'ici est conservée
La nénoire de ceux, qui, cruelle destinée,
Donnèrent leur vie pour une patrie libérée.

Quarante années que nous, les survivants
Tenons à respecter sans fai77e notte serment,
Ceiui de promouvoir notre recueiTlement
Face au symboTe magnifique pat ce monument.

En ce faisant je ne pense pas qu'aux anciens,
Mais à tous nos démineurs, matins et tertiens
Qui, par devoir, ont Taissé leurs familLes en pleurs
Afin d'épatgner ceux qui vivent 1a terreur.

I7s ont 7e coeur meurtri de tant de vilenies
N'éprouvant que dégoût et violentes nausées
Devant des actes gue le monde entiet décrie,
Mais avec une faibie voix désabusée.

Car il. en est ajnsi pat deLà le monde!
Partout, ou presque' est bafouée Ia l-iberté.
Sans cesse, e71e l'est par des méthodes immondes
Qu'employent -les hommes à qui le pouvoir est donné-

Si dans Ie champ d'ivraie ou se dresse une fleur
Synbo| isant 7a paix, le droit et la iustice'
Sut natre étendard, tout en entrant en 7ice,
Nous inscririons ces mots: "|our un pTus grand bonheur".

ATors! La main tendue au travers des frontières
Vers des hommes fervents et des âmes aLtiètes,
Nous irions, entourés d'une vive ciarté
Car i7 ne serait pius besoin de déminer!

De plechtigheid aan het nationaal monument van de ontmijners
wordt afgesloten met een bloemlegging door kolonel BERTIN, majoor DE
VUYST, Burgemeester MONVILLE en de ere-sergeant van de Verbroedering, de
Heer Robert RAINOTTE. Op hetzelfde ogenblik weerklinkt "Last Post",
gevold door de nationale hymne.
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De deelnemers keren rustig terug naar het stadhuis. Kolonel
BERTIN dankt in naam van de Vgrbroedering de Heer REMACLE, Voorzittervan de Harmonie "1'Emulation_", voor de bijdrage van ziin'genàôG;hà;
aan het sukses van dêze herdenkingsdag.

verenigd in de zaaL van het kapittel, luisteren dedeelnemers aandachtig naar de toespraak van de Furgemâester, die ,"giverheugd te zijn door hun aanwezigheidr êr1 in het-bijzondei aoor ÀËùfeit dat deze herdenkingsdag samènva1t met de 40ste- verj""iaàg ;à"de onthulling van het monument. De stad STAVELoT, zegt frij, tràÉ tô[Prins ALBERT, aanwezig bij de onthulling van het monument, hetverzoek gericht deze 40ste verjaardag met zijn aanhrezigheid noçi mààiluister_te geven, maar dit kon_nigt doo_rgaan, o.a. door het sctrief ijLoverLijden van Koning BOUDEhIIJN en de troonsbestijging 
"a" È;ii;

ALBERT. De Burgemeester bedankt deken SOHIER vooi-de religieuzedienst die hii geleid heeft en feliciteert de ontnijners voor hun
knappe werk. Hij heeft naar ei_gen zeggen met veel aandàcht geluisteidn?ar het gedicht van Marce1 LALLEMAND, wiens hoopvollê wooraànuitermate veel plezier doen.

Op zijn beurt bedankt kolonel BERTIN aI diegenen die dezeochtend gekomen zijn: deken SOHIER, de burgerlijke auËoriteiten, -âà
militairen van de OÀD en hun corpscommandant, dé vaderlandslievânààverenigingen, de gemeentelijke politie, de brandweer, de aiverÀàverenigingen van STAVELOï, de Harmonie "1'Emulati.on". Éaarna Ureng[ook kolonel BERTIN hulde aan de gevallen ontmijners. De kolonélvertelt dat men deze plechtigheid, samenvallend met de 4osteveljaardag van de onthulling van het monument, extra luister hààwillen bijzetten door Prins ALBERT uit te nodigen. Om volkomengeldige redenen - o.a. een bijzonder drukke agenda en de traditie diewiI dat de leden van de Koninklijke Farnilie zich slechts verplaatsenin geval van een 10de, 25ste en 50ste verjaardag - had het nbf latenweten dat geen enkele verte-gen_woordiger aanwezig zou zijn. De
gePgurtenissen waardoor de K_onin\lijke Fâmilie later getroffei werd.
!"U!ç+ ertoe geleid dat hoedanook_geen e-nkel lid van-de KoninklijkéFamilie aanwezig had kunnen zijn. Kolonel BERTTN eindigt zîiÀtoespraak door iedereen een prettige namiddag te wensen.

opperen:
De Burgemeester herneemt het woord om het vorgende idee te

VolgenIl :g"I wordt de 50ste verjaardag van de bevrijdingvan srAVELor gevierd. De Burgemeester suggereer[ démanifestaties die ter gelegenheid van deze mànifestatieszlrllgn plaatsvinden, te doen sanenvallen met de jaarlijkse
plec-htigheld aan het nationale monument van de ontmijnérs.
De datum die de Burgemeester in gedachten heeft is Lz
september L994. Het stadsbestuur en de gemeenteraad zulrentijdig contact opnemen in verband met dit voorstel.
Met de erewijn wordt het officiële gedeelte van deze 40ste

herdenkingsdag op passende wijze afgesloten.

Onze traditionele maaltijd, die dit keer L04 deelnemers
verzamelde, werd naar goede gewoonte genuttigd in de herberg Saint-
Remacle. Tot on?e _grote voldoening was het de bazin van de herbergdie het menu had samengesterd. Het stadsbestuur, met name dé
Burgemeester, de heer MoNVTLLE, de eerste schepen, de Heer MAceuET,
en Mevrouw LIGOT, raadgeefster van het OCMhl, zaten mee aan ae tâtet.
Mevrouw OZER schonk ons eveneens de eer aanwezig te zijn.
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ONZE ZENDINGEN IN HET BUITENLAND

BELBAT IV JUI 93 Nov 93 SOMALIE III Aug 93 Dec 93

Cdt PI LLE
Adjt LIPINOIS
1 Sgt FESTRAETS
Kpl Chef DEVARWAERE
Kp I Chef JON IAUX

Res : lSgtMaj ROGGE
KPI DE BYSER

Adj t PEEREBOOM
1 SgtMaj MATTHEUS
Kp I Chef KERR
Kpl Chef PUTTEMANS

BOSNIA ROAD Sep 93 Jan 94

1 Sgt D'HOOGHE
1 Sgt VAN HUMBEECK
Kpl Chef LEFEBURE

BELBAT V Nov 93 Maa 94 SOMALI E IV Dec 93 Apr 94
(onder voorbehoud )

Cdt VANDER MAST
1 SgtMaj ROGGE
1 SgtMaj DEVROEDT
Kpl DECOUTERE
KpI DE BYSER

Res : lSgtMaj MAERTENS
Kpl BASTI L

Adj t JANSSENS
Adjt DE RrJCK
Kpl Chef MORLION
Kpl Chef DETAVERNI ER

Res : 1 Sgt SMI TS
Kp I HAENEN

En de benanning van de ZINNIA,
waarvan ook 2 duiker-ontmijners deel uitmaken.
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SINT-BARBARAFEEST 04 DECEMBER 1993

Het jaarlijkse Sint-Barbarafeest van de Sectie Brabant zaL
plaatsvinden op zaterdag 04 december 93 in ons lokaal "La Maison Des
Ailes", Montoyerstraat L te LO O BRUSSEL. De leden van alle secties
zi jn welkom. lde komen samen in de bar om L2.3O Ht, hlaar de
mogelijkheid tot aperitief bestaat.

Het menu ziet er als volgt uit :

Eendelevermousse op canape

t(:k ?k

Halve parelhoen met groene pepersaus
Geconf i j t hritloof

Gebakken aardappelen

)k ?k ?k

Noorse omelet
(ijs)

tr ?k t(

Mokka

tç tÉ ?k

1/2 fles Château Pont-Rousset
Lère Côtes de B1aye - À.O.C.

De prijs bedraagt 1.000 BF, één porto, wijnen en koffie inbegrepen.
tÀlij vragen u zo snel mogelijk in te schrijven en te betalen op PCR
Nr 000-0857353-31- VOOR 19 Nov 93.

I, fr t n t fr,ttfi ,t' fr t fr,bfi ,h fr f fr t fr t fr t fr t fr

LATTREATEN UAN DE 43ste PROVINCTALE OPSTELYEDSYRTJD INGERICHT
T'æR TIET IIERDENKINGSCOMTTE UAN DE WLDTOCItr 7940-45

æST-VLAANDEREN

De Prijs GeneraaL SEVRIN van de provincie OOST-VLAANDEREN werd
gewonnen door Geoffrey DESMET van de Stedeiijke BasisschooJ
OOSTAKKER.

De prijs van de OAD werd gewonnen door Vanessa BOSI,IAN van de
Gesubsidieerde Vrije Lagere Meisjes & KleuterschooT ZAFFELARE.

Prof i ciat !
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Deze titel is tevens de titel van een boek van Generaal o.r.
Lucien CHAMPION. (1) Het boek is gewijd aan de vrijwilligers tijdens
de periode van de Bevrijding en bevat diverse passages waarin de
ontmijners nadrukkelijk vermeld worden.

- Bladzijde 31 - "Het past ruim aandacht te schenken aan de
Ontmi j ners van de Di enst voor Oprui mi ng en Verni eti gi ng van
ontploffingstuigen (D.o.v.o.). Dag na dag blonken ze uit door hun
bescheidenheid, hun moed en hun vastberadenheid. Wij komen nog terug
op hun duistere en niet te ondenschatten taak".

- Btadzijde 71 tot en met 80 - "Alvorens in te gaan op de
strategische vervolging in Duitsland, willen wij het vaak miskende
werk van onze Ontmijners uitgebreid belichten. Zij leverden zonden
meer spectacu'laine prestat'ies, en dit in alle d'i scretie en
bescheidenheid, wat kenmerkend is voor de écht dapperen. Het lijkt
er' evenwel op dat ons vol k zi ch van hun moed vooral snog wei n'ig
rekenschap geeft, ook al wagen ploegen van springstofdeskundigen en
duikers nog regelmat'ig hun leven tijdens de neutralisering van
ontploffingstuigen uit de laatste oorTog".

"Om goed te beseffen wat aan de ontmijners van 1944 precies
gevraagd werd, is het nodig de situatie waanin ons land toen
verkeerde even i n heri nneri ng te brengen".

"Onze zeventi g ki lometer Iange kust'l 'i jn maakte deel uit van de
fameuze "AtJantische muur", waarvan de Fûhrer maan al te graag had
gewi1d dat hij het ondoordringbare pantser van zijn "Festung Europa',
zou worden. Met andere woorden: aan onze kust waren de grote mi ddel eningezet. Van de "asperges van Rommelr', wier terrein zich uitstrekte
op onze "oh zo mooie strandjes", over de polders die getransformeerd
werden i n geval stri kte obstakel s, tot de bebouwde zone van de
badpl aatsen waarvan el k gebouw, vergeven van rrbooby traps", een
dodelijke plaats was. Tot aan de "route de Furnes" in Brugge, langs
Gistel, tot achter de monding van het Zwin, in het noorden van
Vlaanderen tot aan I'Escaut: en was geen dorp of gehucht dat niet
dienst had gedaan als verzetseiland, êr dat niet bedekt was door
mijnenveÏden. In het noorden van de provincie Antwerpen en in deprovincie Limburg was de situatie minder ernstig, ofschoon in dereg'io van het Al bertkanaal tal ri j ke, moei 1 i j k op te sporen tui gen
verschui ld 'lagen, daar neer.geTegd door de Duitsers toen ze ti jdens
hun terugtocht tijdelijk halt hielden aan deze waterlijn. Aan de
grens van het oosten en in de Ardennen, aan de voorste gedeelten van
de Siegfried-lijn en in het gehele uitspringende gebied gecreëerd
door het von Runstedt-offensief in december 1944, was er sprake van
een onontwarbaar kluwen van anti-personeel- en anti-voertuig-mi jnen,
gedeponeerd door zowel de Duitse troepen als de Geallieerden. Op
ongeveer vijfduizend vierkante kilometer, was er geen enkel stukje
Belgisch gnondgebied dat niet uitenst voorzichtig gecontroleerd moest
worden. Geen landbouw- of bosgebied was nog exploiteer"baar: het warengevaarlijke mi_jnenvelden geworden. Voeg daar de onderwatermijnen in
de Noordzee of het Kanaal aan toe, alsook de niet-ontplofte-tuigen
di e door de I uchtbombardementen van communi cati e1 i j nén,
nangeerstations q! verdedigingswerken zowat overal verspreid 1àgen,
en we krijgen stilaan een beeld van de algemene onveiligheid i; dékuststreek en de Ardennen : honderddui zenden mi j nèn di endengedetecteerd en geneutral i seend te wonden, ti endui zenden tonnen
ontpl of f i ngstu'igen moesten verni eti gd worden" .

OHAMPï0N Lucien, "Les volontaires de'la Iibération", Edt. J.M. colLET, 1ggs,
Rue V. Gambier, 1I80 Bruxelles.

(1)
21 ,



"Over welke manschappen en middelen kon men beschikken om deze
haast onmogelijke taken tot een goed einde te brengen?"

"In het begi n waren er enket de ongeveer dni ehonderd
vri jwi I'l i gers van de Di enst voor Oprui mi ng en Verni eti gi ng van
Ontploffinsgtuigen (D.O.V.O.). De vni jw'i ïIigers waren verspreid over
verscheidene regionale secties om tegemoet te komen zowel aan de
prioritaire vragen van de Geallieerden (voor de vrijmaking van
commun i cat i ef i j nen en v'l i egvel den of voor de opru i mi ng van te
bezetten gebouwen), al s aan de dw'i ngende hulpoproepen van de
bevol ki ng, haar mandatari ssen - of ze nu een gemeentel 'i j k dan wel
prov'inci aal ambt bekl eedden - en de central e admi ni strati es" .

"Op materi ëel gebi ed was er nauwel i j ks sprake van eni ge
organisatie, De eerste hulp van de GeaTlieerden (en voor het overige
was er zo goed als géén hu'lp) bestond in de levering van vi jftien
magneti sche detectors. Het i s i nderdaad zo: de zorg om het
grondgebied te zuiveren van gevaarlijke tuigen, is een louter^
nati onal e aangel egenhei d. De acti vi tei t van ontmi j ners heeft
rechtst reeks bet rekki ng op de economi sche act i vi tei t van de bevo'l k'i ng
en is bijgevolg voor- ieder soeverein land een exclusief nationale
verantwoordel'ijkheid (1). Het is een kwestie van overleven. Alles wat
te maken heeft met "ontmijning", om in één enkele tenm het complexe
geheel van "ontmi jners"-taken (oprui mi ng en verni eti gi ng van
ontploffingstuigen) te vatten, dient uitsluitend te gebeuren via het
aanwenden van de eigen staatsinkomsten. In tijden van schaanste is
di t een erg hachel i j ke ondernemi ng. Er moesten dan ook behoorl i j k wat
moei'l i j kheden overwonnen worden. Ni et zozeer wat betreft het werk
"i n-het-ve'ld" (de toewi jdi ng en de zel fverToocheni ng van de
ontmijners maakten véél goed), maar wel wat betreft de samenstel'ling
van ontmijners-eenheden en diverse andere formaties en inste'llingen
(commando's voor gevangenenkampen, corpsen van boswachters en
ontmijners, opleidingscentra, territoriale organismen, enz . . . ), die
Bel gi ê broodnodi g had voor de vervul I i ng van z'n ei gen behoeften en
het opnemen van z'n verantwoordel i j kheden".

(1) Ook vandaag geldt dat nog steeds. Echter: uit electora'le of budgettaire
overwegingen, willen de machthebbers in dit land vaak het nut niet erkennen van een
aantal opdrachten van militaire, paramilitaire of burgerlijk-adm'inistratieve aard.
Door inteTlectuele lu'iheid of verblinding, willen of kunnen ze niet inzien hoezeer
dit een invloed dreigt te hebben op het geheel van de Belg'ische gemeenschap, Door
verwaarloz'ing, laksheid of morele lafheid, durven ze de publieke opinie er niet aan
te heri nneren dat deze opdrachten i ntegraal deel ui tmaken van hun
verantwoordelijkheid ten opzichte van het land zelf en ten opzichte van de
bondgenoten, welke dat ook mogen zijn,

In tal van toepassingsverdragen worden onze intergeallieerde verplichtingen als
volgt omschreven:

- de DEFENSIE van het binnenland {wat betreft de operaties tegen een EXTERNE
vi j and op het nat'ionaal grondgebi ed, voor zove? d'i t grondgebi ed geen deel
uitmaakt van een zone waarin intergeallieerde legers operaties uitvoeren);

- de bewaking en de veiligheid van de verkeersv/egen (in dezelfde betekenis voor
het volledige nationale grondgeb'ied als voor een gedeelte ervan);

- de voorbereiding en de realisatie van een eventuele mobilisatie;
- de bi nnenl andse VEI LIGHEID, ni et te verv',arren, noch wat betref t het doe'l al s

wat betreft de middelen, met de DEFENSIE van het binnenland;
- de passieve defensie;
- de burgerl i j ke beschermi ng
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"De I eden (zo
zullen ongetwijfel
bekommern i ssen maar
al te s'i mplistische

tal ri jk en zelfverzekerd)
d aanvoenen dat men i n
pri ori tei ten moet stel I en
voorste 1 1 i ng van zakerl .

van de Ilnyaka-stam
geval van diverse

,r Dit is echter een

Ten eerste werden er wel degelijk prioriteiten gesterd, aI ishet besl i st ni et makkel'i j k pri ori tei ten te stel I en om een tekortte verdelen (anderen dan wij, meer bepaald alle overdrevengestuurde economieën - hetzij door een overmacht, hetzij dooreen i deol og'ie - hebben di e bi ttere ervari ng i n de r oôp van
eeuwen, oorlogen en regimes al meermaals beleefd en dat zal ookin de toekomst nog wel gebeuren);

Ten tweede: al I e speci fi
worden, werden nauwkeuri g
noodzaak als wat betreft
ui tgevoerd wordelrtt.

eke opdrachten di e vervu I d moesten
geana I yseetrd , zowe I wat bet reft hun
de termi j nen waarbi nnen ze moesten

"Men redde zich met de beschikbare middeten en in februari 1945
kwamen twee ontmijningsbataljons de driehonderd vrijwilligers van deD.O.V.O. versterken. Om het aantal ontmijners op de voeren tot
ongeveer 2.300 en vooral om efficiënt en binnen de gestelde termijnen
te wenken, nam men slechts vrijwilligers aan die doon hun burgerlijteactiviteit reeds gedeeltelijk gevormd waren en een zekere kennis
verworven hadden over ontpl offi ngstui gen. Toch di ende men nogspecialisten van de k'lassen 38 et 39 op te roepen, in afwachting vaÀ
de vervanging van de familiehoofden - erg talrijk in een Aergètiikeontingent in 1945 - door de opgeroepenen van klasse 42 Oie ovérgelijkaardige vaardigheden beschikten. Het IIde Bataljon werd aan dekust aan het wenk gezet, het Iste in de Ardense regio, Men kan zich
een goed bee'ld vormen van de op te lossen problemen, wanneer men weet
dat deze nannen, die de gevaarlijkste taken van de heropbouw van het
I and u i tvoerden, zi ch tevreden moesten stel 1 en met een
voedselbevoorrading die misschien minder onzeker was dan die van de
burgerbevol ki ng, maar nauwel i j ks consi stenter was (en zeker ni et
voldoende voor harde werkers). En wat de uitrusting betreft: het was
wachten tot april voor men iets anders kon aantrekken dan de doorsneebattle-dress met baret en een paar laarzen',.

,wie waren deze mannen die, onder de ïeiding van actieve en
reserve- kaders en begi f t'i gd met de beschei denhei d en de
ondernem'ingsgeest die kenmerkend zijn voor de Genie, dag na dag hunleven op het spel zetten, bij elke prestatie die ze làverden, uiiiedere van hun behoedzame bewegingen, êD verkerend in een materiëlé
nood die alleen door en door-geharde lieden aanvaarden? Het zal
niemand verbazen dat ze voor het grootste deel gerecruteerd werdenonder mijnwerkers en steenhouwers, gewend aan soôrtge'lijke gevaren,
die ze noch verachten noch miskennen, precies omdàt ze éraaÀ gewend.i j? en. ze ge1 eerd hebben er aangeboren kwal i tei ten al s refl ècti e,volharding en koelbloedigheid tegenover te ste1len. Dààrop berusttéhun vastberadenheid. Met de resultaten van hun inspanningen voorog9n, volstond het voor hen met zichzelf in het reine te blijvenopdat ze zich gelukkig zouden voelen bij weer een vervulde opdracÉt;.

"Kii1a", zei één van hen toen hi j in een miwerd door een "bezoeker", "hier in Elsenborn
iemand moet dit verrekte werk toch doen, niet?
creperen, dan liever in open lucht dan in een mi

j nenvel d ondervraagd
sch'i j nt de zan. En
Al s we tôch moeten

j n schacht d'i ep onde rde g rond
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,,De woorden komen mi sschi en brutaal over. Maar de bt i k was

eerliir<-en-à.-iâcrr 
-ttonk hJlder. Rl wie die dag meeluisterde naar

;;;;',imoti.vati ei'-, zoal s men betweteri j i n onze ti jd noemt, heeft i ets
kunnen leren o".i de échte nobelheid van ziel en hart' Iets dat niet
;;; à; oiO. is in kringen van would be-filosofen waar men spreekt
over "de bewulte bévrijding" en waar het recept van een Molotov-
cocktai t vooi f i I osof-i e doorgaat,.. .zoals het recept val 9g
amandel taarten van Ragueneau voo-r poëzi e door-gaat ' rets dat al t'i j d
al i nspi ..."nd'- ô"*éËàt i s voor de eenvoudi ge gevoe.l ens . van
Ë.oeOeischap Oie piomi nent aanwezi g waren i n de harten van de werkers
én-àà-reddeis ln'oe mi jnen van Limburg, Luik of Hainaut. De man die
iË top."-à..iteàrde wo6rden spr^ak, h.i net geweigefq zijn kameraden
i; a"' steét< te-iaien. Hi j had' tengevo_lge van een m'i j ngasontpl of f i ng

,én-otàuwachtig litteken- dat ziji gelaat venminkte en sinds enkele
ùàr."n had hi j àeen l i nkervoorarm meer " ' "

,,Het is noodzakelijk een aantal cijfers te vermelden. Sinds het
begin van mei 1945 waren meer dan- vier miljoen springtuiggn
i"Ëo.raden van diverse soorten munitie inbegrepen) herkend en in
beslag genomen. ongeveer andenhalf mitjoen springtu'igen waren reeds

"éiniétîga. 
Meer 6an tweeënveertigduiz.end mijnen waren toen al

à;;;"tiaîi se".O-. ù"n mei tot december 1 945 werden op de
in"ént"ii sati e-l i j sten maar I i efst twaal f mi 1 joen eenheden
i;;;;;;.gàl ae p.d..=-,rerbalen van vernietisins stes_en in aantal .met
meer dan n"g.'; ri t i oen en het aantal geneut nal i seerde mi j nen

"àir""iâerae 
"mËt àngdrr"e. 380.000 eenheden. Si nds de zomer van t 45

konden meer àà; éé; mi'ljoen bezoekers opnieuw op onze stranden
*ànàài"n "n in december t5as ging mel over tot de demobilisatie van
het rste aatai j;;l; de ArdeÀneÀ omdat de permanente leden van de

ô.ô.ù.O. alleerl-konden instaan voor de nog uit te.voeren taken in
â"i" règio. of is luni rslg werd ook het Ilde Bataljon ontbonden. De

siàb"f é-Uàtan's, Àqiir.g l!949 opsemaakt.door de D.O.V.O., kon melding
Ë.r*én ,r.n o.i #"nJ".o -g"eéxpl orêérde mi j nenvel den, 590. 000 opgerui mde

;; ;;.;làti sAe rni j n.n ,' 12i .AOO verni e{i gde v1 i estui sbommen (van 500

tot 2.000 kg) en 950.000 brandbommen"'

samen : tweeënveert i g mi I j oen ki 1 ogram opgenu i.mde

waarvan meer dan veerlig mi l joen vernietigd; 94 doden;

"Wi j hebben gemeend di t c'i j f_ermateri aal aan onze l andgenoten
bekend te moetên'ra"t "n, daar zi j a-l l en rechtstreeks of onnechtstreeks
UàI."tf.n zijn b1 j het voortreffeli jke, maar a'lti jd gevaarlijke werk
van onze ontmijnêrs. De vermelde -gegevens zijn in- het bijzonder
bestemd voor diê e'igenaars van kustvi I I a's di e het I ef hadden onze
ontmijners p.éri"J tï Uetoven indien ze zich éérst met hÛn eigendom
,"uâ"" Ue=i'gf';uOen 

-in - pl aats van met de ei gendom . van hun buren,
;î;;;k,rLô. i:1-âie nâ.Oliekkig bli jven.volhoudèn dat het leven alleen
,rài-het 'hieÉ en nu' is - atsof zij niets verschuldigd 4i.jn. aan

Ji.g"àÀ" die zich om hun toekomst en de toekomst van hun kinderen
U"[àrr..d hebben, alsof de ervaring.van.e.en nog nabij verleden en van
de gehe'l e ges"Ïi edeni s van 

-de- 
menËhei d hen niets kàn I eren. En wi j

iàuJ.n wi'l l-en âat-ii j zich, 'in hun te schaarse momenten van schaamte,
in hun zeltvoiJànè -fafheid of in hun zoektocht naar "1a grandeur
humaine", zoudeïUlijven herinneren hoe de ontmijners, in één lange
;îî; ;Ë Ëun- lnl "ën 

eî te di chi op e_1 kaar sepakt om met detector of
sonde te kunnen werken, met hun blote handen het ontmi-jningswerk
ààâén. fn fret miOaàn van de rij, een beetje naar links - de kant van

het hart - ** èen goedgelu-i-mde ontmi jner.aan.het werk: hi j f loot
;;; ;;"ii jk deuntle leiwi j1- hi j met de en1se hand die hem nos restte
;;; Ooàef i j f. tui çi zocht. En =i in werk scÈoot even snel op al s het
werk van zijn kamenaden".

"AJ I es
spri ngtui 9êff,
233 gewonden "



11

OVERLI JDENSBERI CHTEN

Sectie BBABANT

Met spi jt de'len wi j u het overli jden mee van :

de Heer Paul BAMS, 25 september 1993,
de Heer CUMPS, september 1993,
de Heer JADOUL.

Sect i e WEST-VLAANDEREN

Met spijt delen wij u het overlijden mee van :

de Heer DEGRAEVE,
de Heer SIX,
de Heer LEBACQ,
Mevrouw WOLLEGHEM,
de Heer COPAY,
de Heer FI-ERNAY,
de moeder van de familie VERPLANCKE,
de broer van de Heer LATRE,
de zud van de Heer SEDENY.
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HOOFDSTUK II, DE PERIODE 1 940 1944 :

DE ONTMIJNING T N BELGI E TI J DENS DE BETETT I NG .
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1 940

Na de Belgische capitulatie op 28 mei 1940 werd het Sste
Bataijon Genie niet gedemobiliseerd. Op 1 juni werd het ba_taljon, dat
reeds- op weg was naar DUITSLAND om er te worden geintenneend,
teruggeroêpen naar HASSELT, waar de manschappen werden gelogeerd in
fret À{heneum. De achtste juni werd het bataljon overgebracht naar de
TVi tvrouwenkazerne.

pas op dat moment kregen de mannen van het Sste Bataljon Genie
te horen wat er met hen ging gebeuren. De Duitse bezetten had het
Bataljon aangeduid voor de opru'iming van de mi_j_nenvelden, de
spri nô1 adi ngen en de hi nderni ssen di e door de Geal 1 i eenden waren
achteigelaten in de prov'incies LIMBURG, LUIK, NAMEN en BRABANT. Dit
gebeurde in uitvoering van Bijlage 2 aan het Protocol van de Akte van
Ôapitulatie. Daarin werd gesteld dat de Belgisc.he Genie al de mijnen,
exp'losieven en hindernissen geplaatst door de Geallieerden moest
opnuimen. (1 )

Op 9 juni 1940 werd een detachement van het Sste Bataljon Genie
naar BRUSSEL overgeplaatst, oF I juli vertrokken twee detachementen
naar LUIK en NAMEN. De situatie zag er dan als volgt uit :

- 4 officieren en ongeveer 100 manschappen te HASSELT
geïnterneerd in de Witvrouwenkazerne.

- 4 officieren, 4 onderofficieren en 60 manschappen te
BRUSSEL, 9eïnterneerd i n het Si nt-Mi chi el si nsti tuut,
vervol gens i n de Si nt-Annakazerne.

- 2 onderofficieren en 70 manschappen te NAMEN, 9êinterneerd
in de glasblazerij van HERBATTE.

- 2 onderofficieren en 70 manschappen te LUIK.

De Dui tsers vormden een compagni e Geni e-tÂ/i el ri jdens met a1 de
lVaalse soldaten en de beroepsofficieren en -ondenofficieren die
gevangen zaten in het Fort van MERKSEMT Op 18 1y!i_1940 werd de
éompagnie opgesloten in de kazerne DUPONT te BERCHEM' De Genie-
Wieirijders kr.egen ontmi jningsopdrachten in de provincie ANTWERPEN.

De Di enst voor Verni et'i g'i ng van Muni ti e (S. D.M. ) , onder het
bevel van Kapitein-Commandant SAMYN, werd opgesloten in de "kazerne
van WESTROZEBEKE". (2)

(1) De CgDEX V00R KRiJGSGEVANGENEN, opgesteld te GENEVE'in 1929, verbood het
inzetten van kri j gsgevangenen voor gevaarl i j ke taken !

(2) De kazerne ligt ophet grondgebied van LANGEMARK-POELKAPELLE, vlakbij de grens
*éi a" toenma'lige-gemeente-WESTR0ZEBEKE, nu een deelgemeente van S_TADEN. In de
uàit imonO sprak 

-men-van de kazerne van II/ESTR0ZEBEKE, mogeli jk omdat slechts enkele
honderden meters verder het station van WESTR0ZEBEKE lag, in het gehucht VIJFWEGEN.
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De "ontmijners tegen wi1 en dank" kregen een zeer elementair en
beperkt onderri cht van Dui tse mi I i tai ren. De Dui tse mentoren
bebel ei dden aanvankel i j k hun l eerf i ngen wanneer ze een opdracht
gingen uitvoeren. Het gebeurde niet ze1den dat de Duitsers de eerder
ierie1de BijTage 2 aan het Protoco'l van de Akte van Capitulatie aan
hun laars lap{en en de Belgische ontmijners Du'itse mijnen lieten
op1'uimen. (3)

2. DE DIENST VOOR OPRUIMING EN VERNIETIGING VAN ONTPLOFFINGSTUIGEN

a. Het ontstaan

Op 16 augustus 1941 werd de D.O.V.O., de Dienst voor Opfuiming
en Vernietiglng van Ontploffingstuigen (S.E.D.E.E., Service
d'Enlèvement èt Oe Destruction d'Engins Explosifs) opgericht. De Heer
LEFEBURE, Di recteur-Generaal van het Commi ssari aat vool- de
WâUàropUôu* ,ran het Land, had reeds geru.ime ti jd aangedrongen op de
oprichting van een Belgische ontmijningsdienst die over gans het land
wbrkzaam iou zi jn ten voordele van de burgerbevolk'ing.

Op 10 augustus 1941 werd het personeel van de detachementen
HASSELT, BRUSSEL en NAMEN van het Sste Batal j-on. Geni.e.. vri.jgelaten.
Het detâchement LUIK was reeds op 4 oktober 1940 in vri jheid geste'ld.
Hetzelfde gebeurde met de compagnie Genie-Wielrijders te BERCHEM en
met de Dienst voor Vernietiging van Munitie te POELKAPELLE. De meeste
beroepsofficieren, -onderofficieren werden overgeplaatst naar de
nieuwe D.O.V.O.

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen
telde ongeveer vijftig mensen, en het commando werd toevertrouwd aan
KapiteinlQommandant Emi'le Samyn, de voormalige chef van de S.D.M.

b. De structuur

De D.O.V.O. omvatte vijf secties : één voor WEST- en OOST-
VLAANDEREN, één voot de provincie ANTWERPEN, één voor LIMBURG en
LUIK, één voor BRABANT en HENEGOUWEN en ten slotte één voor de
provincies NAMEN en LUXEMBURG. Deze geografische inde'ling was echter
niet strikt bindend. Soms gebeurde het dat een sectie een andere ging
bi j staan. (4)

(3) Een anekdote die ik een paar keer terugvond tijdens mijn opzoekingen vertelt
het volEende :

"Ce sont ainsi les al'lemands qui sont les premiers professeurs de déminage,
mais ils sont plutôt piètres et couards, les 'Landsturms'qui surveillent le
travai I des nôtres. Début août 1940, un des nôtres est ainsi amené par 'le

Luxembourg belge jusqu'aux avancées de 1a Ligne Maginot où iT est mis en présence
de Te]'lermi;ren Modè'le 35. Les mentors al'lemands restent à distance respectable du
champ de mines et 'les nôtres ignorent 'l 'a'llemand ... Les boches se refusent à venir
p1 us près: 'Nei n, n

FONDS ROBERT MAES,
sine dato,

ei n, €s i st Arbei t von Bel gi sche P j oni er ! I'
Hi stori que du Servi ce de Démi nage ( 40-45 ) , p, 403. Sine Ioco,

(4) In 1944, tijdensde zware geallieerde bombardementen op LUIK en NAMEN, moesten
de secties LUIK en NAMEN elkaar genegeld ter hu'lp snellen.
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Een D. O. V. O. -secti e bestond doorgaans ui t één of f i cier en 6 à
9 manschappen, uits1uitend Belgen. Dit was uiteraand zeer weinig in
verhouding tot de oppervlakte van het gebied waarvoor de sectie
verantwooiaetijt was. Ook het materieel waaroven de ontmijners
beschi kten waè eerder rudi mentai r : hamers, bei tel s, tangen,
schroevedraaiers, sleutel s,

De opdracht

De opdr^acht van de D.O.V.O. was a1le springtuigen op te ruimen,
met u'itzondering van alles wat ook maar enigszins van militair beiang
kon zijn, êD u'itsluitend op burgerterrein. Met andere woonden : de
Dienst mocht enke'l optreden ten voordele van de burgerbevolking. Alle
werken met een mi1itair karakter waren (om voor de hand figgende
redenen ) taboe voor de Be'l gi sche ontmi j nens.

HET WERK VAN DE D, O. V , O.

Over.al zag men de ontmijningsploegen opduiken : in de steden die
een bombardement van de Geal'l i eerden te verwerken hadden gekregen,
op de plaatsen waan oude m'ijnenvelden of springladingen werden
aangetroffen, bij de henontdekte munitiekerkhoven van de Eerste
Weréldoorlog. Van de meeste springtuigen die ze onder de handen
kregen, w'isten de ontmijners wein'ig of niets af. De prakt'i jk was hun
"l eerschool . Steeds opni euw echter kwamen ze voor verrassi ngen te
staan, omdat de Britse en Amerikaanse vfiegtuigbommen in de loop van
de oorlogsjaren voortdunend werden gewijzigd als gevo'lg van talloze
pogi ngen om ze te verbeteren.

De mensen van de D. O. V. O. hadden voonnamel i j k af te r^ekenen met
ni et-ontp'lofte vl i egtui gbommen van Bri tse en Ameri kaanse makel i j . 1 0
à 15% van die tu'igen ontploften niet bij het neerkomen. De ontmijners
probeerden steeds de bommen ter plaatse te neutnaliseren door de
ontsteker (of de ontstekers) te verwijderen. De bom werd dan
afgevoe rd voo r ve rn i et i g i ng . Slaagde men er niet in de ontsteker
eruit te halen, of was het te gevaarlijk, dan werd de bom op een
vrachtwagen geladen, meestal op een bed van stro of zand om het
rollen tegen te gaan. Nu was het de taak van de chauffeur om de
expl osi evé vracht naar een verni eti g"ingsterrei n te vervoeren, waarb'i j
elke bnuuske schok moest worden vermeden aangezien de bom nog steeds
gewapend was.

Sommi ge v1 i egtui gbommen hadden meerdere ontstekers, b'i j voonbeel d
één op dè kop en één achteraan. Andere bommen hadden een
vertr.agi ngsmechani sme zodat het tui g pas uren of dagen_ l.ï9f
ontploite. Het gebeurde ook regelmatig dat de ontstekers gevalstrikt
waren; bij het verwijderen ervan werd een anden ontstekingsmechansime
i n werki ng gestel d.

Bommen van een nieuw en dus onbekend type moesten volgens de
reglementen ter plaatse tot ontploffing worden gebracht. Meestal
gebeurde d'it echter niet, om de eventuele omwonenden geen gevaar" te
Taten'lopen noch materiële schade toe te brengen, en ofi de tuigen aan
een grondi ge studi e te onderwerpen zodat men ze i n de toekomst
gernakkel i j kèr zou kunnen neutral i seren. En om nog enke'le andere
redenen
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4. DE D. O. V. O. EN DE WEERSTAND

De aétiviteiten van de D.O.V.O. reikten verder dan de taak die
haar was opgelegd. De ontmijningsdienst stond voortdunend in contact
met talrijke weerstandsgroepen en met de Geallieerden. Zo werd LONDEN
regelmatig op de hoogte gebracht van de exacte plaatsen waar de
bommen tijdens een raid waren neergekomen, zodat eventueel correcties
konden aangebracht worden voor een vo1 gend bombardement. De
geneutraliseerde vliegtuigbommen, vooral die van een nieuw type,
werden door de Belgische ontmijners aan een minutieus onderzoek
onderworpen en LONDEN wend i nge'l i cht over de ontdekte
constructiefouten en over de waarschijnlijke oorzaken van het niet-
ontp'loffen van de bommen.

De ontmijners recupereerden springstoffen van de onschadelijk
gemaakte bommen, êtr speelden de explosieven door aan verzetsgroepen
voor sabotagedoel ei nden. Di t I aatste was ni et eens zo moei I i j k; e1 ke
normaal denkende Duitser behield een respectabele afstand van een
vrachtwagen van de ontmijningsdienst. Vele mensen van de D.O.V.O.
waren ook zelf lid van een weerstandsgnoep.

De Secti e VLAANDEREN onderhi el d contacten met de
inlichtingendienst van Ko'loneT MAMPUYS en met de Franse Weerstand.
Na de oorlog zou Majoor Emile SAMYN, tijdens de Bezetting commandant
van de D,O.V.O. en hoofd van de sectie VLAANDEREN, hiervoor de
medai 1'l e van de Franse Weerstand i n ontvangst mogen nemen.

De Sect i e ANTWERPEN had contacten met
onder I ei d'i ng van Kapi tei n Urbai n RENI ERS
Sect i e BRABANT bewees meermaal s waardevol I e
de Nat i ona I e Kon i ngsge zt nde Beweg i ng .

de
in
di

weerstandsgroeperi ng
de havenstad, en de

ensten aan de N.K,B,,

Iemand aan wie wel speciale aandacht mag besteed worden, was
Luitenant Pierre BOVEROUX. De Sectie LUIK, onder het bevel van
Luitenant BOVEROUX, had een deel van de springladingen van de bruggen
over het Albentkanaal, die in mei 1940 niet waren gesprongen, kunnen
recupereren. Systemati sch werden de explosi even doorgegeven aan
verzetsgroepen. Toen deze reserves uitgeput waren, trad Luitenant
BOVEROUX i n contact met LONDEN. Er werd begonnen met nachtel i j ke
dropp'ings van explosieven vanuit GROOT-BRITTANNIE. De gedropte
containers werden met de vrachtwagen van de Sectie Lu'ik opgepikt door
Luitenant BOVEROUX, de Britse agent commander ROBINSON, êB enkele
mensen van de Sectie LUIK. De springstoffen werden meestal met de
vrachtwagen naar Brussel gesmokkeld, vanwaar ze werden verdeeld over
di verse weerstandsgroepen .

De Luitenant onderzocht ook niet-ontplofte vliegtuigbommen van
de Geallieerden. De rapporten die hij opstelde over de gebreken van
de tu'igen werden naar LONDEN gebracht. Op een avond in 1942 raakte
hij zeer ernstig gewond, onder andere een dubbele schedelbreuk, toen
de ontstek'ingsbuis van een Britse bom in zijn gezicht ontplofte.

Op 17 oktober 1942 werd Lui tenant BOVEROUX gearresteerd door de
Gestapo. Eén van de Brusselse agenten van de Luitenant had gepraat.
De Gestapo sloot Luitenant BOVEROUX op in de gevangenis van SINT-
GILLIS bij BRUSSEL, waar hij op 6 december stierf. Omdat hij, ondanks
de zware foïteringen, nooit iets verraden had over zijn naaste
medewerkers, voornamelijk mensen van de Sectie LUIK, êfl over hun
activiteiten, had de Gestapo hem vermoord.



De woel i ge begi n j aren van de 'Di'enst'
van Ontpl offi ngstu i gen ei sten hun
talrijke gewonden. (5) Maar een zo
stond voor de deur : de Bevrijding en

1 6,.

'voor. "Opru i mi ng en Vern i et i g i ng
sl achtoffers: zeven doden en
mogelijk nôg zwaardere periode
de eerste daaropvol gende j aren

( 5 ) Ni et meegerekend
de D.0, V, 0.

wordt vervol gd

van het Sste Gen i ebatal j on vôor de opri cht i ng van
. .':i '.. {'

de 7 doden
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Geaclac Lid ,

Lerze heÊ jaa.r L994 !

Moge he t n, j- eLt\^re j a,a,T

Ll g,rJl-r.st'ig gez,a*nd zLjn-

I{opel-i j f<. wordt L994 ool= \roor
IJW sc.tratberpa.arder

een ureurclrabea j aar !

Gel-ierze sf)orrtaan tl\^r bijdrage vo(rr L994 Ëe
s torten era evelaeerns te precisererr :

rrw. SEKTIE;
het motief \zarr rl\^/ storÈ.ing"

Zae\tier de rekerrirrgntlrnrrrers :

NATIOIVAAI- : 2LO 0257747 70

I{AINALIT : OOO Ol-4L949 74

OOST:\/LAANDER.EN : OOO O1-5U-L64 O8

O-A-D- : OOl- 1-357579 43


