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Verbroederinq der Belaische OnÈniiners 26 nei L994
v .2.fl.

ALGEHETE VERGADERITG

De effectieve leden worden verzoeht de Algenene Statutaire
vergaderlng bij te ldonen, die zaL worden Eehouden op 26 mei L994 om
10.30 Hr bij :

OntmiJnlngsdienst van de Landmacht,
Kwartier de Henptinne,

Hertogstraat 300,
3OO1 HEVERLEE.

De aangesloten leden en ereleden ziJn hartelijk welkom.

AGENDA

1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene St,atut,aire Vergadering
die gehouden werd op 13 nei 1993 (zie btjlage A).

2. Verslag van de Beheerraad omtrent de akt,lviteitenvan de
Verbroedering tiJdens het boekjaar 1993 (zie bijlage D).

3. Uit,eenzetting over de financiële toestand B

- verslag ontrent de onÈvangsten en de ultgaven net betrekking t,ot
het boekjaar 1993 (het steunfonds E. GEORGE lnbegrepen) (zle
biJlage B);

- verslag van de revisoren (zie bijlage C);
- goedkeuring van de rekeningen;
- ontlasting t,e geven aan de beheerraad;

4. BepaLing van de biJdragen 1995

5. Statutaire verklezingen
Krachtens Artikel 2L van de statuten; verkiezing van 5
be stuursleden

Zi-jn uit,tredend en herverkiesbaar r

Dhr LINDEN, VAN OVERLOOP, BERGES, MATTHEUS, TOUSSAINT EN EECKHOUT

5. Uitreiking van het, Ereteken van Verdienste van de V.O.V.
(Vereniging van OudstrlJdersverenigingen)

- Gouden medailLe : Mr BERTIN
- zLlveren medallle : Mr DEMEYER, SINNAEVE, VANKEIRSBÏLCK
- Zilveren baret : Mr BAUDOUR
- Bronzen medaille r Mr BAELDE, BORN, DANTELS, rRâtSO.LSl,

KIETEER, TAIIT, TOLLET

7. Uitreiking van het ereteken van ONTMIJIIER

- Dhr BURNET, DACOS, I'ERKET, GENENS, PONTE en VERDIN



8. Diverse mededelingen

a. Bedevaart naar STAVETOT
Op 11 septenber 1994 viert de stad STAVELOT de vijftigste (50)
verjaardag van haar bevrijdlng.
Door de autoriteiten van de stad STAVELOf en door ons werd het
idee opgevat beide nanifestaties sanen te laten gebeuren op
voornoemde datun.
De details van deze manifestaties kunt U vlnden in het
progranna in bt jl-age E.

b. Navraag naar osouvenirs" voor de Traditiezaal (diverse
vooryrerpen, foto's, documenten, enz... )

xxxxxxxx

BIJLâGET{

Bij deze convocatie ztjn volgende docunente lngesloten t

Bijlage A : Een exenplaar van het verslag (PV) van de Algemene
St,atutaire Vergadering van 13 mei 1993

Bijlage B : Een exenplaar van de financële balans van het boekjaar
1993

Bijlage C : Een afschrlft van het proces-verbaal van toezicht, van de
Ieden revisoren

Bljlage D ; Activiteiten van het, Broederschap in 1993

Bijlage E : Programna van de diverse nanifestatles te STAVELOT

xxxxxxxxx

De effectieve teden dle zich kandidaat wensen te stell-en voor de
beheerraad worden verzocht hun naan en adres schriftelijk over te
naken aan het Secretariaat van de Verbroedering

tivingstonelaan 22
3O8O TERVUREN

EN DrT VOoR 01 t{Er 1994

xxxxxxxxx

Elke aanvraag tot interpellat,ie tiJdens de Algemene Vergaderlng moet
VOOR O1 t{EI 1994 schriftelijk worden ingediend bij het Seeretariaat,
van de Verbroedering. HeÈ onderwerp van de interpellat,ie dient,
uitvoerig beschreven te worden.

xxxxxxxxx

Namens de Beheerraad

De Seeretaris-Penningmeester
Dhr A. BERGES

De Voorzitter
Dhr A. BERfIil



BIJLâGE A

VERSLAG VÀX DE ALGEIIETE VERGâDERIXG VAX 13 IIEI 1993

De zlttlng wortd geopend door de Voorzitter die onniddeLlijk een
ninuut lngetogenheld vraagt ter nagedachtenis aan de overledenen.

In zljn openlngsrede geeft hiJ uitleg over de actlviÈeiten van de
Raad van Bestuur. HIJ dankt ook aI de aanwezigen en ln 't bljzonder
de danes GEORGE, SEVRIN en DAUTEL alsnede de leden van de
Beheersraad.

VervolgenE gaat, hij over tot de punten van de agenda.

1. De notulen van de vorige vergadering worden aanvaard,
2. De actlvit,eiten van de Verbroedering werden uit,eengezet in de

openingsrede.
3. FlnanclëIe toestand : âârlg€Donen zonder opnerklngen.
4. BlJdrage L994 r bLlJft ongewijzigd op 300 FR.
5. Statutaire verkiezingen ! geen andere kandidaten, dus worden de

uittredenden door algemeen handgeklap herkozen.
6. Uitreiking van het Ereteken van de V.O.V. en het ereteken van de

Ontmljner aan de leden verneld in ons bulletin van de 2e senester.
7. Allerlei s geen vragen noch opnerklngen.

De voorzitter sluit de vergaderlng en nodlgt ledereen ult tot de
aperitief.



ATREKEilTI{G VâIT HET JAAR 1993
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BTJTAçE C

Verbroederinq der Belqische Ontniiners
V.7r.W.

VERStSG

Van de leden revisoren bf j
van 1994

Mi j ne Herêr,

de Algemene Statutaire vergadering

Dhr VAN CTEUVENBERGEN en Dhr NOEI, bijeengekomen op L994, Dâ
convocatie van de Beheerraad, hebben de eer U het verslag voor t,e
steLlen van de onderzoeks- en toelicht,lngsopdracht die onE krachtens
de statuten is opgeLegd.

Wij hebben de rekeningen van het actlef en het passlef
gecontroleerd en de boekhoudingsafschrlften en de documenten van het
boekjaar 1993 nagezien en hebben dle juist bevonden. De Leden
revisoren stellen blJgevolg de Algenene Vergaderlng voor, de
voorgelegde rekeningen goed te keuren en aan de bestuursl.eden
ontlasting te geven.

HEVERËEE, 2L februarie L994

VAN CTEUVETTBERGEil E.

l{aren aan}rezig : Dhr BERTII{ en BERGES

IIOEL I,.



BIJLÀGE D

âctivLteit'en van de Verbroederinq in 1993

1. TrinestrlëLe vergadering van de Beheerraad
(HEVERLEE . OOSTENDE - BRUSSEL)

2. Àfvaardiging met vaandel biJ diverse nationale vaderlandslievende
plechtlgheden.

3. Afvaardiging bij de begrafenisplechtigheid van Zijne MaJest,eit
Koning BoudewiJn

4. Bedevaart naar ons nationaal gedenkt,eken te STAVELOT, net
ontvangst door het stadsbestuur.

5. Bloemenhulde aan de diverse nationale monumenÈen van de
ontmijning.

6. BLoenenhulde aan het monument te MEERDAAL ter gelegenheid van het
St Bârbarafeest van de OntmiJningsdiensÈ van de Landmachtdoor de
Verbroedering en de OAD.

7. Uitreiking van de prijs GenMaj SEVRIN aan een verdienetelijke
leerling uit, de school O0ST-VTAANDEREN (6de leerjaar) tijdens een
vaderlandslievende plechtigheid te GENT.

8. Deelname aan de Algemene Stat,utaire Vergadering van de V.O.V.



ADHIT|ISTNATIEVE GEGEVEtrS HET BETREKKITG
TOT DE ALGEHETE VERGADERTTG

vAx 26 llEr 1994

1. P1aats : HEVERLEE (tEUVEN)
Ontmijningsdienst van de tandnacht
Kwartler Cdt de Hemptinne
Hertogstraat 300
3OO1 HEVERLEE

2. Ont,haal : varlâf 09 .45 Hr

3. Vergadering : 10.30 Hr

4. Maaltijd : koud buffet
prijs 700 Fr (aperitief, wijn en koffie inbegrepen)

5. Inschrijvingen : bLj uw regionale afgevaardlgde net I{OODZAKELIJKE
vernelding : 26 HEI + xAAll

Laatste inschri j vingsdatum
0 1 MEr L994

6, Transport

- Verantwoordelijkheid van de respect,ievelijke sectles

- Geneenschappelijk vervoer, lijnbus No 5 vanaf het st,ation TEUVEN
naar het Kwartier Cdt de Henptinne (KAZERNE) te HEVERLEE.

- Een voertuig van de Ontmijningsdlenst van de Landnacht, sÈaat in
voor 3 pendeldiensten tussen het statlon LEUVEN en de kazerne
vanaf 09.30 Hr t,ot 10.15 Hr.

6. Deelnemerslijst

De secties zullen de deelnemerslijst, VOOR 1.0 HEI 1994 overnaken
aan het Secretariaat van de Verbroedering (veiltghelds-
formaliteiten voor de toegang tot, het kwartier).



6. Ter informatle de postcheque- of bankrekenlngen van de sectors netde naam van de verantyroofaetijken.

IIATIOTIAAL ( Tervuren ) 2LO-A2577 q7 -7O
DhT BERGES
Tf 02/1674A75

- BRABANT ( Tervuren )
DhT BERGES
Tf 02/7674A75

HENEGOUI{EN ( Te rvuren }
Dhr DUBUISSON
Tf 054 / 45 I 104

000-0917353-31

000-09L7653-31

- I{EST-VLAANDEREN ( HourhuJ.sr ) 385-006 2695-96
Dhr TOUSSAT}TT
Tf 051-701834

OOST-VLAâNDEREN ( Genr )

Dhr EECKHOUT
Tf 091-229812

- I,UIK ( tulk )

Dhr CHOUTTART
Tf 041/751133

KBD ( OAD-HeverIee )

lSgt MATTHIEU
Tf 016 /406166

000-0150164-09

000-0790zLL-49

000-0497590-67

I
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GESCHIEIIEf,IS VAX DE BELGISCHE Of,IHIJXTf,GSDIENS'

( vervolg )

HOOfdStUK III. DE PERTODE L944.45
DE ONTMIJIIING IN BELGIE TTJDE}IS Eil ONMIDDETTIJK }TA DE BEVRIJDÏIIG.

DE GROTE ONTMIJNÏNGSEENHEDEN.

. EEX OVERZICHf VAX DE SITUATIE, HERTSÎ 194{

a. De bevrildlnq
Tljdens de herfst van het jaar L944 'werd BELGIE voor het
grootste deel bevrlJd. HaLf septenber was de vijand reeds
teruggedrongen'achter de lijn OOSTENDE - AI{TÛIERPEN
TEOPOLDSBURG - MAASTRICHT - MALMEDY. Doch de winter kwam vroeg
dat jaarr êrr r'ras ongeneen streng. Het ]ras een donper op de
overwinnlngsroes van de geal-lieerde soldatenrdle met dulzenden
noesten worden geëvacueerd tregens bevroren ledenat,en. De
geallieerde rangen werden uiÈgedund, $rat het, tekort aan
infanterietroepen nog verergerde. En julEt, op dat ogenbllk,
vanaf 16 decenber t944, startten de Duitse lelders een groot
tegenoffensief, llat zou leiden tot een woelige en harde strijd
in de ARDENNEN.

b. BELGIE onderni'ind
Vrij snel werd duidellJk dat BELGIE letterlijk "ondernijnd'
vras. De kust had deel uLtgenaakt, van de At,Iantlsche Muur die
was opge$rorpen tegen een nogelijke geallieerde lnvasie. Voor
de Belgische kust en in de havens vraren talloze zeenijnen
verankerd. Het st,rand yras bezaaid net hlndernlssen en
springt,uigen. De hulzen op de dlJken vraren gevalstrlkt met
expl.osieven.
In het blnnenland waren aLle belangrijke aggloneraties voorzien
van verdedlgingswerken, inclusief ultgestrekte mijnenvelden,
gevalstrikte huizen en barricades.
In het noorden van de provincles ANTI{ERPEN en LIMBURG, waar de
Duitsers zich ln de herfst, van t944 achter het Albertkanaal
hadden Èeruggetrokken, waren neestal haastig en zonder enlge
methode her en der mijnen gelegd, wat de sltuatie daar uiÈerst
gevaarLijk maakte. De tunnels onder de Schelde waren genijnd,
evenals de kades, sluizen en naderingswegen van de groÈe
havensËad.
Na de Slag om de Ardennen was ook dit gebied van bljna 5.000
vierkant,e kn één reusacht,ig nijnenveld. ZoweI de viJand aIs de
geallleerden hadden nassale hoeveelheden mijnen en booby-traps
geplaatst, nunitie stocks vraren achtergebleven, $têgve rsperringen
opgericht.
NaasÈ dit alles lagen er over het ganse Belgische grondgebied
verspreld niet-ontplofte tulgen van Dultse en geallleerde
makellJ : vliegtuigbonnen, granaten, obussen, ...

11



2. DE DIEf,ST VOOR OPRUTXITG 8T VERilIETTGItrG VAtr OtrTPLOTFITGSTUTGEr
EX OBSTAKELS

a. Een niewe naam,een nieuwe strucÈuur
Op 16 oktober L944 werd door het' Mlnlsterie van
Landsverdedlglng een Centrale DienEt van de Genie opgericht.
Ondergeschlkt aan deze dienst, bevond zich de D.O.V.o.O.' de
dienst voor Opruining en Vernietiging van Ontploffingstulgen
en Obstakels (S.E.D.E.E.O., Service d'Enlèvement et, de
DestrucËion de Englns Exploslfs et Obstacles ) . ( 1 )
De D.O.V.O.O. $ras reeds de vijftlende septenber opgerlcht op
lnitiat,lef van de Heer DEMETS, Minister van Landsverdediging.
In feite ging het slechts om een officiëIe opname van de slnds
1941 bestaande D.O.V.O. in het nieuwe Belgische teger. De
D.O.V.O.O. zou echter tot in 1948 het statuut van 'voorlopige
eenheid" behouden.
KoIonel SEVRIN werd gevraagd het connando over de nieuwe
ontniJningseenheid op zlch te nemen, êo te zorgen voor de
organisatle ervan.
De D.O.V.O.O. kreeg de volgende samenstelling !

- een directie
- een opleidlngscent,run
- een Provenciale Sectie per provincie, uiÈgezonderd voor-

TUXEMBURG (2') en I{EST-VIAANDEREN.
- de provincie VIEST-VTAANDEREN kreeg een sector toebedeeLd,

bestaande ult twee secties waarvan één uitslultend voor de
kustst,reek.

- een vernietigingscentrum te POELKAPELLE. (3)

vestigingsplaatsen van de D. O. V. O. O. waren
3*

sect,ie ANTWERPEN: ANTI{ERPEN

directie
sect,ie BRABANT

sectie IIMBURG
sect,ie LUIK

: BRUSSET
r TERVUREN

: HASSETT
: GRIVEGNEE-

sectie NAMEN - I,UXEMBURG: NAMEN
seclie HENEGOUT{EN
secTOr WEST-VLAANDEREN
( vanaf 6 december 1945
sect,ie OOSl-VTAANDEREN

: BERGEN
: POEtKAPEttE
: BRUGGE }

: GENT

KoloneL SEVRIN nam effectlef het comnando op zich op 19 oktober
L945. Die dag kreeg Kapitein-Conmandant SAMYN, tot dan
commandant van de D.O.V.O., het bevel over de sector
TTEST-VLAAUOUnT'N

( 1) Sons werd ook de afkorting D.O.V.O.H. (H = Hindernissen) gebnrikt. In de
dagorders voor het teger van 27 septenber en 25 oktober werd zelfs als afkortlng
gebntikt r "Dl. O. Ver. O.H.'.

l2l Er bestond een gezamenlijke Sectie l{Al'lEN - LUXE}tsIJRG, geveEtigd te I{AMEN. Pae
in febnrarie L946 werd de Sectie LUXEI{BURG overgeplaatst naar REI{DEUX in de
Luxenburgse Provincle.

(3) Op de plaats waar na de EersÈe lfereldoorlog de springputten van de S.D.M.
hadden gelegen en waar nu ook het vernietigingsterrein van de OntmiJningsdienst van
de Landmacht ligt. fn de meeste documenten wordt echter vermeld dat de
vernietigingsterreinen in I{ESTROZEBEKE lagen, maar zoaLs reeds eerder aangehaald,
gooide men beide namen vaak door elkaar. Ook nu spreekt ilen nog dikdJls van "den
DOVO van IIESTROZEBENE'.

L2



Op 27 februarle 1945 werd een tweede sectie voor de kust
gevornd, en eveneens onder het bevel geplaatst van de inmiddele
Èot MaJoor bevorderde EnlIe SAMYN. De sector VIEST-VLAAI{DEREN
telde nu drie sectles.
Og 21 naart 1945 werd een studLe-, opzoekings- en documentatie-
centrum opgestart door de DirecÈie van de D.O.V.O.O., voorEt,el
dat door de DirectLe gelanceerd vtas oP L2 naart.

b. De middelen

( 1 ) Personeel

Het vijftlgtal nanschappen dat de DOVO had geteld t,ijdens
de oorlogsJaren, volstond uiteraard nlet meer. Yfas de taak
tijdens de oorlog nlet al te gemakkelljk ge$teest, nu er
zich een f rontll jn over BELGIE had verplaatst, r'ras de
opdracht ronduit, overweldigend.
Onder Leiding van Kolonel SEVRIN werden de kleine
bastaande DOVO-secties, bestaande uit één officier en
hoogstens tien manschappêtr, verst,erkÈ met
oorlogsvrijwilligers, en met officieren en onderofficieren
van het beroepskader zowel aLs van het reservekader. Per
provincie kwam er een sectle, wat lnhield dat er nieuwe
secties moesten opgericht worden. Voor de kuststreek werd
er één, later tvree secties voorzien. In totaal werden er
een driehonderdtaL manschappen tewerkgesteld in de
ontmi j ningsdlenst .

Een sect,ie van de DOVOO omvatte een commando en een aantal
ontnijningsploegen bestaande uit een korporaal en enkele
soldaten. EnkeIe ploegen konden samen een ondersectie
vornen met aan het hoofd een onderofflcler, maar dit was
niet steeds het geval.
Voor een degelijke opLeiding van de nieuwelingen $tas er
echÈer geen tijd. Na een spoedonderrlchÈ van een paar
dagen konden de nieuwbakken ontmijners al aan het werk.
Men leerde we1 verder tiJdens de praktljk...

(21 Mat,erieeL

De nieuwe eenheid ging gebukt onder een schromelljk gebrek
aan middelen: werktuigen, transportrniddelen, kLedlj. De
manschappen !ùaren slecht gekleed, neestal droegen ze oude
overalls. Ze kregen onvoldoende te eten.
De DOVOO was volledig aangettezen op de bevoor-
radingsdiensten van het Belgisch teger, die echt,et zo goed
aIs geen uriddelen kon verschaffen, aangezien aI het,
materieel, door de Geallieerden geleverd, voorbestemd vras
voor de nieuwe Belgische eenheden die deelnamen aan de
Geallieerde operatles.
De Geallieerden ontdekt,en echter spoedig het nut van de
Belgische ontnijningsdienst in het bevriJde land, êD
uit,eindelijk ging men over tot de levering van het neest
noodzakeltjke materleel, waaronder 15 magnetische
mijndetectoren. In de loop van het jaar L945 zouden de
Brttten nog eens 300 detecÈoren ter beschikking steLl-en.
Deze netaaldetectoren !ùaren een goede hulp, maar geen
wondermiddel. Ïferken net deze apparaten werd biJvoorbeeld
gehinderd door een dichÈe of hoge begroeilng. MiJnen
vervaardigd uit hout, karÈon, glas of aardewerk werden
nlet gedetecteerd. Die kon men enkel vinden met behuJ.p van
een priem die in de grond werd gestoken.
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Naarnate het nut van de ontnijnlngseenheden duidelijker
werd, kwan er neer en beter materieel. Tegen het, einde van
1945 beschikte nen over goede nijndetectoren van Britse'
PooIse, franse en Belgische makelij, ovêr vrachtwagens en
kleine verkenningsvoertuigen, kruiwagens, takels, stalen
kabels, koorden, explosieven (4r, lange en korte
prlemen, Engelse sleutels, beitels, haners' bijlen'
schopPen, nljP- en kniptangen, houwelen I zagen,
schroevendraaiers, enzomeer.

c. De opdracht

De opdracht, dle de Belgische ontniJners in L944 opgelegd
kregen, vras inmens. Met slecht,s een drlehonderdtal krachten ter
beschikking kon men niet zonaar ln het wilde vteg beginnen
ontniJnen. Er noesten prioritel-ten worden vasgelegd, tê meer
daar de striJd tegen de vijand nog niet had opgehouden. De

direcÈie van de DOVOO stelde, in samenvrerking net de S.H.A.E.f
(Suprene Headquarters of Allied Expeditionary Forces, de
geconblneerde staf van de GeaLlieerden), een chronologlsche
rangschikking op van de uit te voeren werkzaamheden volgens de
graad van drlngendheld:

1o De comnunicatiewegen (de havens, voornanelijk de haven.-
van ANTTIERPEN; de vliegvelden; de kanalen; het ltegennet
en het, spoor$tegennet), on de bevoorrading van de
fronttroepen vLoÈ te laten verlopen.

2o De aggloneraties; de kazernes en de gebouwen die de
GeaLlieerden in gebrulk wilden nemen.

3o De landbouwterreinen.
4o De bossen en braakliEgende terreinen.

De werkelijkheid was toch enigszins anders. AlhoeweI de meeste
aandacht lnderdaad uitglng naar de eerste prioriteit, de
connunicatlewegen, werden alle werken gelijktijdig aangepakt.
fn de Provinciale Secties werden vaste ploegen gevornd dle zich
uit,sluitend bezig hielden met één soort werk. De reden voor
deze werkwijze, die iets afweek van de geplande methode, Yfas
dat er voort,durend oproepen bii de Directie en bij de
Provinciale Secties binnenkwamen, van de burgerlijke overheden
zowel als van particulleren. Overal was men bang voor het
onzichtbare gevaar. Vele mensen durfden geen voet buiten de
deur zeÈten, of ongekeerd, hun huis binnengaanrvooraleer de
ont,mijners er waren ge$reest,

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

a. De vlieqende bommen

De conmunicatiewegen en de infrastructuur die door de
Geallieerden noesten worden gebruikË, werden gezuiverd van
explosleven door de D.O.V.O.O. in samenwerking met de Britse
en Anerikaanse Bonb Disposal-eenheden. Ook de Antwerpse haven'
bevrijd in het begin van oktober L944, werd onder handen
genomen door de Sect,ie ANTI{ERPEN, bijgestaan door de
lNeerstandsgroeperingen en door eenheden van de Bomb Dlsposal.

(4) Voornameltjk plastische munltie, bijvoorbeeld fltf vermengd net ltas, waardoor
nen een kneedbare springstof verkreeg.

L4



In november echter begonnen de Dultse aanvallen net vliegende
bonnen op de belangrljke havenstad. (5) De bonbardenenten
hinderden het, ontnijningswerk, dat, traag vorderde.

Intussen was men binnen de D.O.V.O.O. uitermate nieuwsgierig
naar dle vliegende bonmen. Men wilde in staat zijn on eventuele
nlet-ontplofte Èuigen te neutraliseren, ntaar daarvoor noest nen
eerst beslag kunnen leggen op een intact exemplaar om het
inwendlge aan een nauwkeurlg onderzoek te onderwerpen. Doch
gedurende de eerste naanden ontplofften aIIe V-1's die
neerkwanen. Onder de ontnlJners deden verhalen de ronde over
een perfect ont,steklngsmechanisne dat nooit, faalde. Het
wakkerde de nieuwsgierlgheid alleen maar aan.

Eindelijk, op 15 januari Lg45, tê FLEMALLE-HAUTE in de
provincie LUIK, viel er een V-1 uit de lucht, zonder te
ontploffen. De bon was zo goed als lnt,act. De sectie LUIK was
snel ter plaatse, voor de Anerlkanen die ook blJzonder happlg
waren om zo een V-l in handen te krijgen. Kapitein VANDERYDT,
hoofd van de Sectle LUIK, en drie van zijn manschappen voerden
de neutrallsatie uit.

Toen gebeurde echter het volgende

Door het verwijderen van de ontst,eker werd een horloge-
mechanisne in werking gesÈeId, vraarvan het, "tik tak" geluld
duldelijk hoorbaar lvas. De bom was gevalstrijkt !

De vier ontnijners wisten dat dit mechanisme e1k noment een
slagpin kon vriJmaken, en de hele zaak zou de lucht ingaan. Een
van de ontnijners brak snel een stuk van zlJn potlood en stak
dit tussen het raderwerk dat zichtbaar was door het gat waaruit
de ont,steker was gehaald. Het mechanisne blokkeerde, en nen kon
rustig de vier detonators van de springlading verwiJderen. De
eerste V-1 kon worden ontnanÈe1d, het, tuig was geen nysterie
meer.

b. De ontniininq van de kust,streek

De taak die de ontmijners aan de kust, wachtte, ltas ronduit
verschrikkeltjk. Zeemijnen lagen verankerd voor de kust en in
de havenE, een dulzendtaL stukE verdeeld over tien velden.

( 5 ) Vanaf novenber 1944 werden de DuiÈse vJ.iegende bonmen van het t:æe V-l op
ANÏWERPEN afgenrurd vanuit de richting TRIER. fn decenber kuamen er ook vanult het
noordoosten, vanaf januari 1945 voornamelijk vanuit noordelljke richting,
gelanceerd in de ongeving van ROTIERDAM en DElf fnAG. De Geallleerde
luchtdoeleenheden bonden onmiddeLlijk de strijd aan net de tuigen.

Er werden ongeveer 5700 tot 5800 vliegende bonunen op ANTI{ERPEN afgevuurd, waatrran
een ktein gedeeJ.te reeds verloren ging bij de lancering. 4268 tuigen werden
vernietigd door de Luchtdoelartillerie voor ze de havenstad bereikten. 1198 (628
V-1, 570 V-2) stortten ln de stad neer, waarvan 211 ln de vitale havenzone. 3470
burgers en 882 militairen werden gedood. Rond het einde van de maand naart 1945
hielden de aanvallen op. Ook LUIK en in mindere nate BRUSSEL werden door vllegende
bonunen bestookt.

Deze gegevens komen uit : HENRI BERNARD, Tota1e Oorl.oq en Revolutionaire Oorloq,
Band III, Het, Venral en de Ineenstortinq van Nleu$re Orde (november 1942 - aucnrstus
1945). Sine loco, slne dato, pp. 364 - 365.

15



Losgeraakte zeenijnen, niet-ont,plofte torpedo's spoelden aan
op de kust. Het strand $tas bezaaid met hindernissen, â1 dan
nlet voorzien van explosieven. (6) VeLden antipersoneels-
en antitank-nijnen waren aangelegd op het st'rand en in de
duinen, €D sons tot kllometers dlep in het binnenland.

De bunkers in de duinen, de huizen op de dljk, de villa's, vele
$raren gevalstrijkt met explosieven. HeÈ openen van een deur of
venster, het verplaatsen van een voor$rerp, het oPlichten van
een tapijt kon de dood tot gevolg hebben.

De booby-trap bestond doorgaans ult een verborgen springlading
met een detonator, en een ontstekingsmechanlsne. Het
ontstekingsnechanisme, electrisch of mecanisch, !'ras klein en
gemakkeliJk te carnoufleren. Door knalkoord was het verbonden
met de lading, ergens goed verscholen of aangebracht op de
plaats $taar de expLosie het beste resultaat kon opleveren.

Drie types nechanische ontstekers vterden gebruikt : tractie-,
druk- en ontspanningsmechanisnen. Tractiemechanlsnen werden
bevest,igd aan deuren en vensters, achter neubels en laden, of
verbonden met aanlokkeliJke voorwerpen zoals slerraden, messen,
handvuurllapens. De druknechanisnen werden geplaat,st ln zetels,-
onder planken, vloeren en traptreden, onder matten.
Ontspanningsmechanisnen hadden de Dultsers geplaatst onder
voorverpen die men kon opheffen !

kleine meubels.
boeken, stenen, balkêD,

Electrlsche onÈstekers activeerden de springlading zodra het
eLectrisch circuit werd gesloten. Daarvoor dienen tvtee
gescheiden cont,actpunten aangebracht t,e worden, die elkaar
raakten (en dus de electrische stroom doorlieten) door het
openen van een deur, door het sLulten van een lade, of wanneer
iemand in de zetel ging zlt,ten. ZeLfs water, geleidend gemaakt
door het toevoegen van kopersul-faat, kon een rol spelen'
bijvoorbeeld door tltee contactpunten net boven het, waterpeil
ln de W.C. uit te Laten steken. De W.C. doorspoelen was genoeg
om de zaak te doen exploderen.

Grote gebouwen, $raarvan de Duitsers hadden Eedacht, dat ze door
de Geallieerden zOuden worden gebruikt om er een staf of een
eenheld in onder te brengen' waren voorzien van êêD-
horlogenechanisne dat de ontsteking enkele dagen of weken
uitst,elde.

( 6 ) De faneuse ROMMEL-asperges, genaand naar de Duitse veldnaarschalk die ze had
laten aanbrengen, waren strandhindernissen bedoeld om landigen vanuit zee
onnrogeliJk te naken, en voorzien van gevoelige explosieven. Meestal besÈond een
ROMIIEL-asperge uit een schuin in het zand geplaatste ba1k. Aan het, uiteinde wae
bijvoorbeeld een mijn of een obus bevestigd, die noest ontploffen wanneer een
landlngsschip erop botste. Bij vloed stonden de hindernissen geheel of gedeeltel-tjk
onder srater.
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c. De ontnf ininq van de Ardennen

De tlreede "he1" voor de ontmiJners was uiteraard het gebled van
de Ardennen, de scène van het Duitse zogenaamde VON RUNDSTEDT-
offensief ln de tweede helft van december L944. Elnd januarl
1945 was de streek voor een tweede maal bevrijd. Vanaf L7
februari begonnen de secties NAMEN - TUXEMBURG en LUIK' voor
de gel-egenheid versterk met personeel van de Sect,ies BRABANT
en IIENEGOUWEI,I , het gebied grondig op te ruinen.

Het ontmijningswerk in de Ardennen bleek aI vlug geen sinecure.
In tegenstelling toÈ biJvoorbeeld de kuststreek hadden de
Duitsers hier een zeer beperkt aantal methodlsche miJnenvelden
aangelegd, maar daarentegen rnassa's springt,uigen zouat overal
uitgezaaid. DaarbiJ kwam dan nog het, "strooiwerk" van de
GeaLlieerden die ln de tweede helft van december L944 hadden
moeten wijken voor het geweld van het VON RUNDSTEDT-offencief.
Verder lagen er overal niet-ontplofte artilLerie- en
nortiergranaten, vliegtuigbommen, uitgeschakelde tanks met
munitie aan boord, defecte $tapens. TalLoze huizen en
achtergelaten voertulgen en voorverpen waren door de Duitsers
gevalstrikt.

Naast het, werk dat de Secties NAUEII - LUXEMBURG en LUIK
uitvoerden ten voordele van de Geallieerde strijdnachten' vtaren
er ook de aanvragen van gemeentebesturen, boeren en dorpslui'
waardoor de ontnijningsdienst aIs het ware overspoeLd werd.
Bovendien noesten de Ardense wouden zo snel mogelljk worden
gezui-verd, ondat er nassa's hout nodig !ilaren voor de
steenkoolmijnen en de spoor$regen, en voor het wederoPbouwen van
de t,alloze vernielde woningen.

De omvang van het werk was dus enorm, doch het, geluk stak een
handje toe. Met de intrede van de dooi werden vele nijnen
bloot,gelegd door het, wegsmelten van de sneeuw. Daarenboven
konden troepen van het 7 (US )teger, ÈiJdens de opnars in
DUfTSIAND, beslag leggen op een Duits konvooi net
archiefstukken, Ytaaronder een volledlge documentatie
betreffende de mlJnenvelden in EUROPA en NOORD-AfRIKA.

De ontnijners van de Secties NAMEN - LUXEMBURG en IUIK kwamen
regelmatig in bizarre situaties terecht in het met, explosieven
bezaaide Ardense gebied. De eenvoudige bewoners die na het
geweld van het VON RUNDSTEDT-offensief naar hun vernielde
huizen en hoeven terugkeerden, begrepen de levensgevaarlijke
situatie nauyrelijks. Ze waren overdonderd door de verwoestingen
die overal waren aangericht, en door het zicht van de runderen
tn de weiden en de herten in de bossen die er net opengereten
buik en afgerukte poten lagen Èe rotten. En dan vonden ze
vreende, nieuw uitziende dingen Langs de Wegr in de velden en
in de huizen. Het vfaren de mensen van de D.O.V.O.O. die de vaak
koppige Ardenners ervan moesten overtuigen dat ze geen
gloednieuwe konfoor in hun handen hadden naar een Amerikaanse
antitankurijn; dat, er geen accu's in de bosgrond lagen begraven'
naar Britse antipersoneelsmijnen dat zê, die anderhalve meter
lange paaltjes best nlet gebruikten on een omheininE te
herstellen ondat het bangalores waren. De jonge
enthousiastêlingen moesten worden duidelijk genaakt dat' ze niet
mochten gooi-en met allerlei granaten, dat ze niet mochten
spelen met rondslingerende Panzerfaust-antitankwapens en
blinkende partoongordels.
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Het, ging echter niet alleen on herkenbaar oorlogsnat,erieel. De

Oultiers hadden in de Ardennen ook allerhande booby-t'raps
geplaatst. Het waren vooral de achteloze, nateloos
itêuwsgterige en hebberige burgers die er de slachtoffers van
werden, naar ook de onwetende jonge soltaten. LangS de wegent
in de velden, aan de bosranden lagen fototoestellen, zakmessen'
zilveren bestekken, dolken, revolvers | ... door een
onopvalLende, dunne draad verbonden met een antipersoneelsmljn
of net een handgranaat. Zelfs de lijken van de gesneuvelde
Duitsers waren sons gevalstrikt. Alles ïtas goed on de

oprukkende Geallieerde Legers te vertragen

4 . DE OI{TIIIJTIITGSBATATJOTS

a. De oprichtinq

Het werk was te onvangrijk. Men had te weinlg personeel' Er
werd gedachÈ aan het oprichÈen van grote ontmijningseenheden,
en aàn het lnzetten van duitse krijgsgevangenen voor
ontmijningsopdrachten. Hadden de Duitsers niet, hetzelfde gedaan
1n 1940 ? Oocn de overlge Geallieerde staten konden dit
voorstel niet aanvaarden, daar het strijdtg was met de Codel
voor Krljgsgevangenenr oPgesteld te GENEVE in L929

Gezien de omvang van het ontnljningswerk en het gebrek aan
personeel, besliste de heer MUNDETEER' Minister van
Landsverdediging, om op 1 naart, 1945 tsree ontmijnlngsbataljons
in het, leven te roepen, elk een duizendt,al man st'erk. Beide
batatJons zouden rechtstreeks afhangen van het legerconnando,
en dus niet van de Dienst voor Oprulrning en Vernietiging van
Ontploffingstuigen en Obstakels. l7't De directle van de

D.O.V.O.O. verstrekte de nodige aanwijzingen, voornamelijk in
verband net de Kwatificaties van het personeel; de opleiding
mocht immers niet te veel tijd in besl-ag nemen'

Het Ministerie van Landsverdediging besListe de mansehappen en
het kader van de reserve-Genie, klassen 1938 en 1939, opnieuw
onder de vtapens te roepen' wat begin maart ook gebeurde. Men

st,uitte echter op hevig protest. Velen van hen vfaren
kriJgsgevangen ge\ùeest, de meesten hadden een gezin. Bovendien
!ùaren zLj de enigen die heropgeroepen lterden, êtr vrerden zt.--
verplicht om een }evensgevaarlijke t,aak op zich te nemen !

Daarenboven waren de soltaden helemaal niet, tevreden over de
voedselvoorziening en de kledij. Dit, laatste bestond uit een
batt,le-dress van slechte kwaliteit, haastig gemaakt uit Duits
feldgrau ersatz-laken dat men haki had geverfd' een bareÈ uit
dezelfde st,of en een paar (weliswaar degelijke) schoenen.

Tenslotte vtas er onvoldoende materieel aanweZLg, er waren
nauwelijks voertui-gen. tater beloofde de Geallieerde staf de
levering van 60 vrachtwagens per bataljon. EIk bataljon kreeg
er in werkelijkheid een vijfentwintigtal, waarvan gemiddeld een
derde voortdurend in Panne stond.

( 7 ) Op 1 decernber 1945 werden aIle ontnijningseenheden opgenonen in de D.O.V.O.O.;
zie H@FDSIIIK 4.
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Ten gevolge van het overwacht,e en massal.e protest besloot het
minist,erle van Landsverdediging enkeL de ongehuwden, de
gehuwden zonder kinderen en de gegradueerden te behouden en de
rest naar huis te sturen. HeÈ result,aat $ras det, het Eerste en
het tweede BataLjon Ontmijning einde maart respectievelijk 130
en 70 man telde ! De effectieven werden echter snel aangevuld
door een beroep te doen op vrijwilllgers en door de
dlenstplichtigen van de klasse L942 op te roepen.

Ondanks alle problenen, zowel qua voeding, kledij en werktuigen
als qua transportmlddelen en brandstof, had men elnde april
1945 t$ree ontnijningsbataljon gevormd, e1k zo'n duizend man
sterk. De mllltaire en Èechnishe opleiding vras têgen spoedtenpo
afgehandeld; desalniettenin zouden beide eenheden hun waarde
bewi J zen.

b . De t,ewe rkste I l inq

Vanaf einde april, begin mei 1945 toog het Eerste Bataljon
Ont,mijning, een franstalige eenheid onder het bevel van MaJoor
PLACET, aan het werk in de Ardennen. Het gebied werd opgedeeld
tussen de compagnies van het bataljon en de secties NAMEN
LUXEMBURG en LUIK. Het bat,aLjon was voornamelijk actief in de
regio's van MALMEDY, MANDERFELD, VIELSALM, SANKT VfTH, THOMMEN,
HOGNE en BASTOGNE. In novenber L945, toen het opruimingswerk
ver genoeg gevorderd was, werd de viJfde conpagnle van het
Eerste Bataljon naar het noorden van de provincie ANTWERPEN
gestuurd,

Het llederlandstallge Tweede Bataljon Ontnijning, onder het
comnando van Majoor SAMYN, werd aan de kuststreek toegewezen,
t,erwi j I de "veteranen' van de ttilee kustsect,ies van de
D.O.V.O.O. het meer speciale werk kregen toevertrouwd, zoals
het zuiveren van woningen en bunkers, en het, neuÈraLlseren van
vliegt,uigbomnen (die vaak gevalstrlJkt $raren) en zeemijnen. Een
detachement van het Tweede Bataljon Ontmljning bestaande uit
een offlcier, enkele onderofficieren en soldaten-ontmiJners,
werd naar I{EDERLAND gestuurd om bij de Nederlandse Marine een
opleiding duiker-ontmijner te volgen.

De D.O.V.O.O. sectie ANTT|ERPEN werd versterkt met enkele
elementen van het bataljon. Het werk rond de havenstad kon pas
goed beginnen vanaf einde maart, toen de V-l en V-2 aanvallen
ophielden die tot dan bijna alle aandacht hadden opgeë1st.
Versterking was inderdaad ook nodig, de omvang van het
ont,mijningswerk was angstwekkend. De kades en de
haveninstallat,ies rùaren ondermi jnd, in de sluizen $raren niJnen
aangebracht. Op de Llnkeroever werden ongeveer 6000 ant,itank-
en antlpersoneeLsnijnen gevonden vraarvan ruim een derde
gevalstrikt, 8000 mijnen bij de KruisschanssLuis | ...
De tweede compagnie van het Tweede Bataljon Ontnijning kreeg
vanaf 3 decernber L945 de opdracht net de vernietiging Èe
beginnen van toxische chemische munitie, daterend van de Eerste
WereIdoorlog. De obussen werden afgehaald 1n de depot van
POELKAPELLE en verniet,igd onder water, aan de kust nabij de
mondinE van het zwin.
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c. De Dultse kriJqssevanqenen

In augustus 1945, drie maanden na de capitulat,ie van het Derde
Rijk, werden de Belgische ontmijningsdiensten uitgebreid net
È!'ree bataLJons, samengesÈeLd uit Duitse krijgsgevangènen, tê
}ilENDUINE, €t t$tee conpagnies krijgsgevangenen te KALMTHOUT.

Generaal SEVRIN, tot november L946 comandant van de D.O.V.0.O. 'schreef ooit volgende anekdote over de Dultse krljgsgevangenen!

'Au début de leur mise au travail, certains prisonniers
allemands n'étaient pas très exPert,s dans 1'art de nanier ces
engins. Et I'on vit se dérouler cette scène r utl aLlenand qui
vient de découvrir une nine, I'observe avec atÈentlon, ose y
porter Ia nain, la retire, bref ne salt pas très bien comment
s'y prendre, tout cela sous L'oeil un peu narquois d'un de nos
dénineurs, chargé de 1a surveiLLance. Le manège perdure' ce qui
a }e don d'agacer notre homme qul enfin lassé de voir ce
'pâtissier" t,ripoter I'engin aussi maladroitenent, le retire
en arrière et tui dit, : "Pak mijn geweer en ge zult zien". Et
I'on put voir notre démineur beLge neutraliser I'objet et,
1'enlever sous le regard intéressé maj.s pas très rassuré d'un
prisonnier allenand arné d'un fusil!" (I)

5. RESULTATEI{ Eil @

Het, ontniJningswerk ln BELGIE vlotte vrij snel, vooral sinds de
oprichting van de ontmijningsbatalJons. tfat aanvankelijk de
grootste verschrikklng leek, de kuststreek, bleek op de duur nog
mee te vallen. De reden was dat alle verdedigingswerken hier
georganiseerd en methodisch waren uitgevoerd. Er waren nlet in het
wilde weg mijnen verstopt zoals het ln de Ardennen gebeurd vtas.
De gevaarlijkste job was uiteindelijk het zuiveren van nogeLijk
gevalstrikte woningen. Het werk aan de kust, ging echter zo snel
dat, ln tegenstelling tot !ilat in onze buurlanden het, geval lras'
de Belgische kust in de zoner van L945 een succesvol badseizoen
kende.

Gedurende de Laatste drie maanden van L944 werd er 754 ton
springt,uigen ingezameld. Er vielen drie doden te betreuren en zes
gewonden.

fn 1945 haalde nen L6728 ton explosieven op L0929 ton werd er
vernietigd, 2526 huizen werden ontnijnd. Er vielen 60 doden en 143
zwaargewonden.

( 8 ) Generaal
Fraternelle des

SEl/RfN, RétrospecÇive, un peu d'histoire,
démineurs de Belgigue, sine loco, sine dato,

in
p.

Nos démineurs
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ovERI{r JDE }I S B E R I e HTE l{

Sectie VTEST-VLAANDEREN : Mevr DESPIERRE-VANGHELUWE
MT HERNAY
MT COPAY
Mr TEBACQ
MT COLPAERT

ftij betuigen aan de famiLies onze oprechte deelnerning.

xxxxxxxxx

Dankbetuiging geadresseerd aan de VERBROEDERIITG
door Zijne Hajest,eit de Koni.ngin FABIOLA

Hebben ons verlaten

SecLie BRABANT

Sect,ie HENEGOUWEN

Mr JADOUT Fr.

MT GTLTES
Mr DESCAMPS L.
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DTVERSEN

HUTÙEtT JKEN

Gedurende het eerste trimester, zLjn de volgende personen in het
huwelijk getreden : HAENEN, REAL en VANDER BoRGHT

Gelukwensen aan de pas geÈrouwden.

xxxxxxxxx

GEBOORTEN

In februari is de kleine CAROLII{E geboren in de fanilie HENRY.

In maart is de kleine ARNO geboren ln de fanilie tlUYTS.

Felicitatles aan de geLukkige ouders.

xxxxxxxxx

VAKANTIE

Super I daagse reis : ooSTENRfJK - TIRoL - NTEDERAU
van L7 JuIi tot 24 juli
In een prachtlg drie-sterren hot,el
Volpenslon + alle ultstappen inbegrepen
Voor slechts 18.450 fr
Voor verdere inlichtingen en lnschrijvingen, zich wenden tot
de Heer TOUSSAfNT
Kasteeldreef 2,
8650 HOUTHULST
Tf o5L/701834

xxxxxxxxx

HERTNIIERTNG VAN DE PENNTNGMEESTER

Ter at,tent,ie van de laat,komers dringen wi j
erop aan dat zlj hun lidgeld van 300 fr

voor heÈ j aar L994 zouden betalen.

22


