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VERSLAG VAII DE ATGEHEIIE VERGADERING

ÎOESPRAAK VAI{ DE PRESIDENT dC KOI O.T. BERTIN

Mevrouw, mijne Heren, besÈe vrienden ontmijners, beste
vrienden, hartelijk welkon op onze algemene vergadering L994.

Laat ons vooraleer de zitting te openen, enkele
ogenblikken ingetogen terugdenken aan onze afgestorven
vrienden ontnijners.

Ik verklaar de zitting voor geopend.

Ter informatie
Op zaterdag Lq mei L994 werden door een delegat,ie van de

Verbroedering bloemen neergelegd op heË graf van Gen Maj
SEVRIN, stichter van onze verbroedering.

Mevrouw, Mijne Heren, vrienden ontmijners, beste vrienden
laat rni j vooreerst toe de Korpsoverste van de Ont,mi jnings-
dienst van de LM, tevens voorzj-tter van de OAD (DAS) en zijn
medewerkers te bedanken voor het gezellig onthaal en de
perfecte organisatie van deze dag niettegenstaande de
moeilijke kontekst, waarin onze Ontmijningsdiensten dienen te
werken (de herstructurering van de strijdkrachten, de talrijke
zendingen in het buitenland en de overschakelingen in het
kwarÈier zelf).

Bijkonende dank aan Lt Kol MfCHIELS, Comnandant van het,
Logistiek Centrum van de Landnacht die ons t,erug toeliet onze
Algemene Vergadering hier in zijn mooie inst,allaties terug te
organi seren .

Mijn waardering en dank gaan ook naar U allen zo talrijk
opEekonen, aIs daar zijn onze charmante meter Mevrouw SEVRIN,
Mevrouw GEORGE, meter van ons gelijknamig steunfonds, onze
vroegere Korpsconmandanten onze vertegenwoordigers in actieve
dienst, van Land-, Lucht- en zeemacht, de effectieve leden en
sympathisanten van onze Verbroedering en natuurlljk ook al de
lieve dames hier tegen!.roordig.

Een speciaal woord van dank aan de leden van de
beheerraad, onze nationale secretaris schatbewaarder Mr BERGES
en aI diegenen die het afgelopen jaar hier hun steentje
bijdroegen voor het welzijn van onze Verbroedering.

Ik denk in het bijzonder aan diegenen die zich inzet,ten
voor ons tijdschrlft "De Ontmijner" (bedankingen voor Mr
VANDENDRIESSCHE Rudy) en onze nensen van de Sectie Luik,
organisatoren van de jaarlijkse herinneringsdag t,e STAVELOT
(bedankingen voor Mr CHOUFFART Marcel).

Ik stel voor dat we nu onmiddellijk beginnen met de
afhandeling van diverse punten van de dagorde.



DAGORDER

1. Geen enkele opmerking werd geuit t"rat betref t Ce notuLen
van de Algenene Vergadering van 1993 versÇhenen in ons
tijdschrift de "ontnijner" van lsEe Trimester 94.

2. llat bet,ref t de activiteiten van de Beheerraad, deze
rlerden u beschreven in de vorige uitgave.

3. a. Betreffende de financiëIe toestand kvram er een vraaE
binnen over de uit.gave St Barbara ten bedrage 35L6 Pr.
Het, betreft hier een pakje opgezonden aan elke
militair die zich met St, Barbara in het buitenland
be','ond (Sol'tALTE, EX JOEGOSLAVIE ) .

b. Voorlezing van het verslag van de ::evisûren,
c. De afrekening wordt goedgekeurd zonder verdere

opme rkingen
d. De vergaderinE geeft, ontLasting aan de beheerraad.

4. Daar de VOV haar lidgel,C voûr 1995 behoud, blijft dit
voor onze verbroedering ook ongewijzigd.

5. De uittredende en herkiesbare leden lrorden onder algemeen
applaus terug in hun functie herkozen.
De Heren BERGES, EECKHOUT, tlfiDgfl, MATIIIEUS, TOUS$AI]IT en
VAN OVERIOOP.
Bovendien hadden !{ij de kandidatuur ontvangen van de Heer
DEVILLEZ als lid van de beheerraad. Deae kandidaat t;erC
ock aeinvaard.

5. Er wordt Fru overgegaan tot de uitreiking van de
e re t€ kens .

Eret,eken van verdienËte vên de VOV

Gouden medaille : llr BERTIN
Zilveren baret : llr BAUDOUR
Zil-veren medaille : l-tr DEI{EYER, SIN}IAEVE, \,tÀ}il(EIRSBÏLeK
Bronzen nedaille 'ii^i3Ëiii; '-Îii;ro*l-iilil *orru,,

Ereteken van ONTI!ïJNER

Dhr BURNET, DACOS, FERKET, GENENST PONTE en VERDIN

7. STAVELOT L994
OPGELET,de bloemenhulde heeft dit jaar pLaats in
omgekeerde volgorde! ! !

Er zal een breveÈ uitgereikt worden door de Stad STAVELOT
aan alie aanlrêzige EfFECTIEVE ontmijners.



JAARI,TJKSE BEDEVAART I{AAR HET I{ATIONAAL HOTUHEI{T TE STAVEIOT
OP ZOT{DAG 11 SEPTET BER L994

PROGRAUMA

10.00 Hr - Ontvangst van de deelneners op de binnenkoer van
het st,adhuis.

10.15 Hr - Vorming en vertrek van de processie richting kerk.

10.30 Hr - Eucharistleviering in de kerk van STAVELOT,
muzikaal verzorgd dàor de Royale PetiÈe Synphonie,
de zangkoren van STAVELOT en De Heer BASTIN Jules.

11.45 Hr - Herdenkingsplechtigheid aan het Nationaal Monument
van de Belgische Ontmijners.

L2.30 Hr - Herdenkingsplechtigheid aan het Monunent in het
gemeenLepark.

L2.45 Hr - ZLjvleugel. fnhuldiging van de tentoonstelling
"STAVELOT herinnerd zich nog na vijftig jaar"

13.30 Hr - Maalt,ijd - Buffet in een zaaL van het Stadhuis

17.O0 Hr ' Groot Galaconcert

DEELNAUE AA}I DE MAALTIJD

BETAATI{I JZE

Prijs van de maaltijd : 600 Fr alles inbegrepen

Inschrijvingen en betalingen : voor 1 september 94 bij de
SECTIE afgevaardigde

Rekeningnunners :

BRABANT

HAI NAUT

WEST -VI,AANDEREN

OOS T - VLAANDEREN

- LÏEGE

-DAS/OAD

000-08L7353-3L

idem Brabant

385-0062695-95

000-0L50L64-08

000 -o790zLL-49

000-0497580-67

Verplichte vermeldingen : rrââm, aantal deelnemers, STAVELOT gq



LA COLOHBE ASSASSINEE

QUE VTENNE LE TEMPS D'UN PIEUX PELSRINAGE !

guE SURVIENNE LE TEMPS D',UN GENEREUX HOMMAGE,
ANNEE APRES ANNEE REVIVONS L'EPOPEE
DE CES TRAGEDTES OU DSS VIES T'URENI EAUCHEES.

PENSAIENT-ILS OUE, CRUEL POUVAIT ETRE IEUR DESTIN ?

CEUX QUI, DU DEMINAGE TRACAIENÎ LE CHEMIN,
A L',OREE D',UNE PLA]NE, D',UNE DUNE, D'UN BOIS !

HIDEUSE, LA MORT LES ATTENDÀIENT, AUX ABOIS.

PENSATENT-ILS A L'HORREUR DES ÎACHES ACCEPTEES ?

EN FOUILLANT UN SOL ROUGE DE GUERRES ABHORREES.
PENSÀrENT-rLS QU',rL SE TROUVE SUR TERRE DES ASSASSTNS
DISPOSANT A tEUR GUISE DE LA VIE DES HUMAINS.

DE CES MONSTRES QUI SE VEULENT TOUT-PUÏSSANTS,
cEs MEGALOMANES, EGOCENTRIQUES REGISSANTS,
FATSANT FI DU DROIT DTVTN DE LA PENSEE
SADTQUEMENT DES VIES, PAR EUX, SONT EfEACEES.

EST-TL PENSABLE QUE SE SOIT ÀU NOM DE t'ARGENT
QUE DES "POLITIOUES" SOTENT A CE POINT REVOTTÀNTS ?

ALORS oUE CES TNDTVTDUS, TRISTES HARPAGONS
METTENT MORALE ET VERTU HORS DE QUESTION !

CES MEME ETRES ABJECTS TAISSANT SUR IEUR PASSAGE
LES TRACES DE LEURS TOLTES MEURTRIERES,
ALORS QUE, PETRIS DE COURAGE, L'AME ALTIERE
OEUVRATENT SANS RELACHE LES GÀRS DU DEMINAGE.

POURQUOI-A-T-IL FALLU OUE L'HOMME PEUPLANT LA TERRE
SE CROIT CONTRAINT DE NE PENSER QU'A LA GUERRE ?

EST-CE DONC tA UN TRREVOCABLE DESTIN ?

QUE DE GUERROYER EN TNVOQUANT : DIEU ET SATNTS.

ESl-IL POSSIBTE 9UT CES MEME ETRES DTVINS
PUISSENT BENIR CEUX QUT S'EN VONT, ARME AU POING
TRUCTDER, DETRUTRE, MASSACRER PAR LEGTONS
VTETLLARDS, FEMMES, ENFANTS, AU NOM D',UNE RELTGTON ?

EST-CE POUR SEMBLABLE ET HORRIBLE ABERRATÏON
QUE SONT TOMBES, SANS CRr, SANS HATNE, NOS COMPAGNONS ?

oNT-rLS VU AU DESSUS D'EUX, DE SANG TACHEE,
LE SYMBOLE DE PAIX....LA COLOMBE ASSASSINEE ?

MARCET LATTEHAND
( 1ee4 )



HET TEVET{ IH DE EENHETD.

Verhalen uit de BÀRAIIJA

Een grijze zondagmorgen begin april. Na weken van intensieve
voorbereiding vras het ogenblik van verÈrekken aangekomen. Een
moeilijk moment. Inderdaad, ondanks het feit dat je min of
meer klaar bent voor het,geen gaat komen laat het afscheid
nenen van vroulf en kind je niet koud. Je gaat immers niet. zo
maar even een krant, kopen om de hoek. Familie, vrienden en
geplogendheden verdwijnen voor meer dan vier naanden uit het
gezichtsveld.,.en de opdracht, is niet zonder gevaar.

Eens ginder aangekomen reste er ons niet veel tijd om even te
a-kLimat.iseren, êr riloest direct generkt, worden. Het koste ons
een heleboel energie. Een vreende ongeving, moeilijke
conversatie met de inheners, een vrij brute kennismaking met
een ander ideeëngoed, kultuur en acht,ergrond. Je moet nog
leren onderscheid maken tussen gevaarlijke en ongevaarlijke
situaties. 8n... je mist de heerlijke keuken van thuis.

Ook duurt het een t,ijdje voor je ingespeeld bent op je
coll,ega's. Enkele maanden samen werken en leven verloopt ook
niet altijd rimpelloos. We waren tenslotte allemaal vreemden
voor: mekaar. Nochtans werd de vicieuze cirkel regelnatig
onderbroken door Lachwekkende situaties.

Zo had één van de jongens, â1$ we niet nog niet zo lang !ùaren
gearriveerd, zijn kleren in de wasmachine gest,opt. Groot r.ras
de hilarit,eit toen een kwartiertje later het schuim de kamer
kwam binnengedreven. De temperatuur klopte, â11een de dosis
vraspoeder vras overdreven en van het, verkeerde soorL! Prompt
vlerd de dader gekroond tot onvolprezen "zeepkoning". . .

Of toen êén van de makkers zijn aansteker in het grasveld $rês
kwijtgespeeld... Teneinde zijn eigendom terug te kunnen vinden
had hij niet beter gevonden dan net een metaaldetector het
pleintje uit te kammen. Bij t,oeval kreeg een verant$roordelijke
de ongelukkige in zicht en daeht dat hij op zoek rras naar
mijnen. Ilijnen in het kamp?...dat, kon natuurlijk niet zomaar
en prcmpt werd er groot alarm afgekondigd!! Opnieuw sensatie
natuurli jk lranneer de ware toedracht vierd onthuld.

Voora1 de uren dat. je geen dienst had gingen na een t,ljdje
vervelen. Je probeerde wat te lezen, te schrijven, een kaartje
leggen, wat nitar de radio luisteren, kortom je gedachten af te
leiden. De kont,akten met het thuisf ront lraren echt, we1 de
lichtpunt,jes. Gelukkig verliep de postbedeling in beide
richtingen vrlj vlot en bestond de mogelijkheid om telefonisch
kontakt, te onderhouden. Hartelijk bedankt llijnheer BeII.

Naarmate de maanden verslreken kwam de heimwee de kop
opsteken. Je horizon ter p3.aatse is te smal en wordt
belemmerd. Je zoekt iets nieuvrs mâar vindt niets. De
voldoening die je zou kunnen krijgen in het uiLvoeren van je



taak geraakt, volledig op de achtergrond en de gedachte aan de
geneugten des levens, dle thuis voor het, grijPen liggen en ter
plaat,se onvindbaar zijn, wint aan overwicht.

In zo'n situatie leer je terug alles naar waarde schatt.en. De
beÈekenls van familie en vrienden, van de mensen om je heen.
De waarde van een goed gesprek, de inhoud van een ongedwongen
Iach. De materiële wekst,and waarin wij leven en de
hoogtechnologische wereld van l{est-Europa. En vooral de onzin
van de oorlog. De impact daarvan op het, dagelijks leven van de
ge!,tonen man die er niet om gevraagd heeft,... Dingen om bij
stil te staan.

Pakweg half augustus zaL heÈ erop. Terug naar de roots. De
eerste dagen verliepen zoals in een roes. Iedereen terug zien,
st,eeds je verhaal vertellen. Het is net of je nog met één
helft ginder zLL. Ook hier heb ik opnieuw enkele weken nodig
gehad on terug in het stranien Èe geraken. De drukte, heL
l-awaai, het, verkeer. . . Na vier en een halve maand bi j wi jze
van spreken in de brousse geleefd te hebben leek het hier een
heksenketel van jewelste !

Àchteraf, nu het aLlemaal terTug een beet,je ver vteg lijkt,
realiseer je je de inhoud van zo'n ervaring. Ik bekijk het,
Leven net andere ogen...

E . S II{ONS
L o1fM

BELBAT III



VOOR U GEIEZE}I

Art,ikel verschenen op 10 apriL 1994 in het t,i jdschrift,
'I{ICHT and DAY' en geschreven door Jay RAYilER.

Het artikel begint, net een foto dle een paar gescheurde
Iaarzen toont en waarbiJ volgende tekst 1s geschreven.

De voeten die deze laarzen droegen stapten op een
Iandmijn. De laarzen overleefden het niet, de voeten ook niet.
t{ereldwijd liggen er nog 100 miljoen mijnen. Ze zijn moeilijk
op te sporen, zelfs de experten blazen zichzelf op. Vanaf t
150 frank kan men reeds een mijn kopen.

!ile gaven de schijf plastische springstof door, elk van
ons kneedde ze tussen duim en wijsvinger. t{e vormden ze in
onze handpalmen. De sprlngst,of was volLedig veilig, wê nocht,en
ze zeLfs opbranden, was ons gezegd. Men zei dat de springstof
alleen kon ontploffen als er een schok doorheen ging. Nu leek
het meer op een klomp sneltend ijs of een st,uk marsepein. Ze
zeiden dat het je been kon afrukken.

De EOD expert van heù Brit,se leger nam 30 g springstof en
plaatsÈe deze onder een paar laarzen. Hij beval ons 100 m naar
acht,er te gaan. Daarna bracht hij de knalkoker aan en ontrolde
de lont. Toen de lont begon te roken zei hij dat we 30 sec
hadden voor het ontplofte. Toch waren vte verrast door de
ontplof f ing. l{e zagen een rûitte f lits en hoorde een lulde
knal. Een dikke vuile rookwolk steeg ten henel. De laarzen
werden uiteen gerukt en vlogen omhoog. Ik dook weg toen een
st,uk laars over me heen vloog en 50 met,er verder neer kwam. A1
lachend zeiden ze dat, de laarzen wel niet zo hoog zouden
gevlogen zijn als iemand ze gedragen had.Vandaag de dag zijn
er tussen de 80 en de 100 miljoen van deze schijfjes
ingegraven op de aarde. Bij deze schijfjes staat geen Brits
EOD expert om de nensen op 100 n afst,and te houden. De
schijfjes hebben een stalen of plastieken ornhulsel. Hun
ontstekers zijn verbonden met, bijna onzichtbare st,ruikeldraden
of bedekt met een zachtrubberen drukplaat. AIs je er op stapt
is het reeds te laat.

Sommige zijn drukmijnen alleen gemaakt om te verwonden.
Andere zijn fragnentatiemijnen, gevuld met honderden stalen
kogeltjes. Ze scheuren het mensel-j.jk llchaam uit, mekaar. !{eer
andere springen één meter omhoog, komen daar tot ontploffing
en verspreiden hun scherven t,ot op 100m om te doden €n te
verminken.

Op L9 naart werd Barney Warburt,on, een 27 jaar oude
korporaal van de Royal Engineers, door één van deze mijnen
gedood. Barney werd gedood t,e Vitez tijdens het, opruimen van
een mijnenveld tussen de Bosnische en Kroatische linies. In
Bosnië liggen nog miljoenen mijnen te wachten tot iemand erop
trapt.

De aanwezigheid van mijnen in Bosnië ls geen grote
verrassing. Deze oorlog is een vulle oorlog. Het is de
bedoeling om met een ninimum aan kosten een naximun effect te
krijgen. Anti-personeelsmijnen zijn .ldeaal voor dit doel r zê
zijn zeer goedkoop en zeer doelt,reffend. Daaron worden ze over
gans de wereld in alle "vuiIe'oorlogen gebruikt.



Voor 100 Fr koop je aI een Chinese anti-personeelsnijn,
een klein rond schijfje net een dianet,er van 10 cm met bijna
geen metaal zodat ze pract,isch niet te detecteren is. Zo
liggen er 20 miljoen over de wereld verspreid. Dan zijn er nog
de belgische PRB 409 nijnen, kostprijs 150 EE, ze zijn
kracht,ig genoeg om een been tot juist onder de knie af tç
rukken. Elf mlljoen van deze mijnen.zijn her en der verspreid.
De volgende in de rij is de TYPE 72A (kostprijs tzO Fr), een
andere Chinese anti-personeelsmijn. Deze mijn is volledig uit
kunststof en eenmaal ingegraven is het bijna onnogelijk ze
terug op te sporen, tenzij je erop trapt. Twintig nlljoen van
deze mijnen wachten op hun slachtoffer.

Het militaire voordeel van de landmijn is dat ze in
tegenstelling toÈ de mortiergranaat of raket niet noet
ontploffen on effectief te zijn. Alleen aI het idee dat, ze
ergens liggen maakt bepaalde gebieden onbruikbaar. Het, doel
van de moderne mljnenoorJ-og is het, volgende, zoveel mogelijk
soldaten, gedurende een zolang nogetijke periode een terrein
laten afzoeken (dit met grote risico's) om dan vast te sÈellen
dat er geen mijnen te vinden zijn. [ùanneer er dan toch ergens
één ontploft, is het psychologisch effect enorm. Je hebt
verschillende mensen nodig om de gewonden te verzorgen en af
te voeren. Eèn enkele landmijn bezorgt een leger een hele boel
last. Generaals hebben een zwakke plek voor dit soort ltapens,
zolang hun eigen soldaten niet, gewond worden.

Het, resultaat is een miljardenhandel. Ongeveer 4A landen
produceren nu mijnen. De meest succesvolle producenten zijn
f t,alië, Span je, China en de vroegere USSR. t,ij produceren
tussen de 5 en 10 miljoen anti-personeelsmijnen per jaar.
Omdat mijnen zo stabiel zijn kunnen ze gemakkelijk vervoerd en
gedurende jaren gest,ockeerd worden. Mijnen die aan èèn bepaald
land verkocht, vrc'rden gaan van hand tot, hand voor ze ergens
ingegraven worden, Een leger kan gemakkeLijk met, zijn eigen
nijnen geconfronteerd worden tijdens een oorlog met een ander
Leger. Dit, gebeurde met het Brit,se leger in Koeweit, en op de
Falklands.

Het echÈe probleen van de anti-personeelsmijnen is echt,er
niet van milit,aire aard. Het probleen begint als de militairen
de oorlog moe zijn en naar huis gaan. De soldaten gaan naar
huis en de landmijnen blijven. Deze mijnen maken geen verschlL
tussen een soldaat en een burger.

Volgens de VN worden er op de wereld, elke maand 800
nensen gedood en 450 gewond door mijnen. Meer dan 30 landen
zijn "besmet" met mijnen. In Oeganda is er één mijn per 1100
burgers, in SomaLië 1 per 650 en in Angola 1 per 470. Volgens
experten zaJ. het 30 jaar duren on de meest getroffen Landen te
ontmijnen ( als de nodige fondsen er konen).



Volgens een schatÈing vân de Angolese regering zijn e:-
55 000 geamputeerden in hun land. Vcor een land met de grootte
van Groot-Brittanië z,fu dat neerk'lmen op een ecluivalent van
400 000. Eén vierde vàn de slachl.offers zijn kinderen.
Canbodja heeft het Erootste aantal geamput{rerdÊn in de he1.:
wereld, 4,2 per 10tû inwoners. Samen rnet nelaria en
tuberculose staat le landmi jn ln rie t.rp 3 rran
gezondheidsgevaren in dat land. Lunclmi jnen rnaken vruchtbaar
land onbruikbaar. De vluchtelingeir blij'7,rvr ireg en de
econonische activiteit daalÈ naar nu1.

De dood van korporaal T{arburLon in Bt;srrië is eefi pi}if ;.:.r
symbool van de kanker die landmijnen geworden:ijn. Bep.:,alcie
streken in Joegoslavië krijgen voor het eerst in maancl,:r', lri,1ii.
De strijders trekken hun ztrare !ûapens terul maâr zoalr; irr
AfganisLan, Cambodja ên Somalië b1i jven de landmijner: .i:lit.ei.
fn Bosrrë werden elke week van het,.":onflict,60 000 nijn,:,r
gelegd, dcdelijke oorlogsafval, wa':litend op slachtcfftir=.

Op het hoofdkwartier van de VN in Ner.r'York en i.n Êei-,e','e
worden protokols getekend om het gebruik vin nr ijrreu 1:e l-:'inr' êIr.
Dit heeft alleen effect op lange termijn. I{et:a1 n.,g j;rrerr
duren eer alles doar de bureaukratische moLen qeilraaid is. Het
belangrijksLe probleen is nu het. ol:ruimen !rân 'le mijnerr.
Daarover spreekt de VN echter niet.Voor de inLernàlionarle
gemeenschap is dit een relatief niei:w donte Ln. Dat kan onder
andere verklaren, toen de VN een lral:enembargo afkr.r;-rCiçicl* "Jo()::

Bosnië, ook de verkoop van mijndeter-:tors verboden verd. fn,Jien
de VN de ernst van de situatie begrepen had, dan had ze ncoit
de uitrusting voor het oplossen ervan verboden. De oprr-iininy
van mijnen blijft, een gebied vol controversen erl sLaaL n'rE ii;
haar kinderschoenen. Er zijn relatief uleinig " experL€-'il" oË
het t,erreirr en nog minder mensen in de VN en de EEG (eij
spif,nseren het werk) die de behoef ten van de experten kenrren.

Bovendien zijn de mensen dle de mijnen opruimen (meestal
ex-milit,airen) concurenten, die mekaars werk bekritiseren. De
mijnenopruiming is nu "big bisiness". De og;ruiming van eLke
mi jn kost nu tussen de 1.3.000 en de 45.000 Fr.

Eigenaardig genoeg levert Engeland, dat toch niet meer
betrokken is bij de productie van mijnen {Royal Orrlnance,
Thorn EMf en Hunting Engineering produceerclen vroeger we1 v"rei
mijnen), een groot, deel van de experten voor de opruiming van
cle mijnen. Zo hebben "The mines Advisory Group" en "The HALû
Trust" côntTacten afgesloten met Landen a1s AfEhanistanI
Kurdistan en Cambodja. De meeste experLen beamen dat de
operaties daar succesvol waren. federeen is ermee akkoord dat
het. verhaal van de moderne mljnopruiming (en de problematiek
errond) begint met de ont,mijning vân Koeweit na de golfocrlog
in L99L. Gedurende het conflict vraren er ! 7 niljoen mijnen
gelegd. Enorme mijnenvelden bevonden zich in de woestijn. Het
r.ras niet meer dan normaal dat de Koeweit,se regering dit
probleem zô vlug mogelijk wil,Je opruimen, zodat de
alieproductie vreer kon beginnen. ZiJ !{as bereid hiervoor ,.J,, .,:',
te betalen. Voor dit, doel vrerd 1 niljard dollar opzij geze,...
Koeweit lJâs het ergsËe wat er op het gebieci \./)n mijnopruirning
best,ond zegt, Paddy Blagden. Iedereen wercl ô:ri:.y'Êt,rokken door de
grote hopen geld. Iedereen vrilde zijn graantje meepikken. Eèn
van degenen die nee op de kar sprongen was de Brit,se Royal
Ordr:ance Company. Ze kreeg Britse secLor (waarde 60 miljoen
dollar). De firma had geen enkele ervaring in de opruiming vafl



nijnen, alleen in het maken ervan. RO noest alle mijnen en
munitie opruinen ten zuiden van Koeweit stad. Er werden 200
ex-nilitairen mel springstofervaring ingehuurd. Na een paar
maanden begonnen berichten door te sijpelen dat de firma
slecht voorbereid was. Ze t{as slecht uitgerust en nam de
veiligheidsrnaat,regelen niet in acht. Eèn van de mensen cli': ze
inhuurde vtas PauI Jefferson, een ex-kapitein van de Royal
Engineers. Jefferson çtas auteur van een aantal boeken over het
opruimen van mijnen en EOD werk. Hij was een autoriteit ûp dit
gebied. Hij vloog naar koevreit op 14 mei 1991. HeL was zo;r}s
Dante's Inferno zo schreef hij 1ater. Overal olie' z$rarte
steekvlamnen die omhoog spoten. f edereen zat op ons te ttrachten
om aan de job te beginnen. l{e hadden echter geen materiaâI,
geen springstof , niets ! ! Jef f erson werd zlirâar gewond toen hi j
oF t2 juni op een mijn liep in een opgeruimd gebied. Hij i'rerd
blind en verloor een,been. Het interne rapp,rrt dat volgde lras
zo vernietigend dat RO het werk stopte.

Jefferson diende klacht in tegen RO !r':gens nalatigheid.
Tot nu toe heeft hij aI 500 000 dollar ontvangen. Volgens

Jefferson ligt het gebrek aan materiaal aan de oorzaak van
zijn ongeval.

In Engeland ziin er misschien 30 mensen die volledig
bekwaam zi jn om dit soorL dingen t.e doetl. RC) had 200 zùgezegde
experten in dienst. De organisatie wist nieL wie vrel en uie
niet bekwaam was. De opruirning in Kr:eweit ltas ?en commercië1e
onderneming. De tijdsdruk was enorm. Deze factorerr zijn niet,
bevorderlijk voor een goede en veilige mijnopnliming. De
firma's die zich bezighouden met dit sôorÈ werk moeten zich
concentreren op hun werk en niet op vlinst maken.

Henry Hurst was een " ongevalonderzoeker" r,'3or R0 in
Koeweit. Na zes maanden nam hij ontslag, de otr]:ektvaamheid van
RO r{as te groot zei hi j . Vele van de ongeuallen vtaren Le
vermijden geweest. Volgens HursL zijn er 2 oorzaken voor de
gebeurde ongevaltren. Ofwel wordt cle slechte methc'de om mijnen
te ruimen gebruikt, ofwel r.rordt de iuiste methode slecht
gebruikt. Z<s werd een methode ôn mijnen ûp te ruimen in droog
zand gebruikt in nat zand met als gevr:lg een ljaâr doclen.

Voor eerr firma varr deze grootte waren ze zeer naief. Ze
betraden een gebied t^laarin ze geen enkele kennis hadden. De
beleidsmensen wisten niet lraàraan ze begotinen '

Ro ontkent dât het een slechte jol: deed, 7e geven wel toÈ
dat er fouÈen gebeurd zijn. Ze zeggen dat ze rnijnen vlugger
opruimden dan iedereen verwachtte en dat ze leerden van hun
fouten. Het sras een nieuw gebied waarin niemand echÈe ervaring
had. En bovendien heeft de mijnopruiming in bv. Egypte en
Bangladesch meer slachtoffers gevergd. Gerdurende de eerste L5
maarrden van RO werk in Koeweit stierven er I mensen en we::den
er 2A verminkt,.

Het is de vraag of commerciële firma's zoals RO

mijnopruimingscontrâcten mogen krijgen. Het Koeweit contratct
r"ras nogal ongeltoon, heL humanitaire aspect was mininaal. De

mijnen werden vooral opgeruimd om de o1le industrie weer op
gang te krijgen. Ncrmaal gezien worden de mijnen CIpgeruimrl om

de burgerbevolking te helpen. Toch peilen bepaalde firma's nog
bij niet gouvernementele organisaties om werk te bekonen. Zo
onderhandelt RO met de UNO voor opruiming vân mijnen in
Mozambique. Volgens de Heer Rae l"tc Grath, directeur van de
"l.tines Âdvisory Group" die in Kurdistan en Cambodja get'reriit
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heeft,, zien sonnige opdrachtEevers de comnerciële operatiesnog steeds als de gernakkeli jkst,e oprossing . ze toneir dat zehet probreem nog steeds niet begrepen hebben. Hij viaagt zichook af of het we1 eerlijk is, dat Eeld bestemd.rào,humanitaire hulp naar firna's gaet, die het, dan ars winsÈuitkeren aan hun aandeelhouders.
De opdrachtgevers moeÈen $reten wat bedoerd wordt met"mijen opruimen voor hunanitaire redenen". Het gevaar is datze mijnen zien als een last die hun andere projÀct.r,

verhinderen en niet als probleem op zichzelf.
Paddy BlaEden, die voor Ro werkte voor hij overging naarde vN, zegt dat geld de schurd is van arle proËre*enl Door degrote sommen geld die beschikbaar $raren voor de opruiming vanKoeweit zagen een heleboel firna's de mljnopruiming aLs eengel"dbron. De "mijnenopruimingsfirma's" schieten alipaddestoelen uit de grond. sornnige van die firna,s hebben geenenkele ervaring en zijn ronduit gevaarlijk. volgens paddy:.s

het gebruik van çommerciëre firma,s om mijnen oi te ruimàn opzich geen sleeht, idee. gorns zijn er speciàte opârachten diedoor dit soort firma's sneller opEerost worden. Moeten r{e overethiek praten als over de hele w€reld mensen door mijnenworden verminkt? l{as het niet beter om een snelLe rnanier tevinden om het probleem op te lossen? Dit, is een veelvoorkomende denkwi J ze .

Dit komt voort uit, de militaire achtergrond van velebetrokkenen. oude çordaten zijn niet getraind om te zeggen"het gaat niet". Fe zijn getraind om e"n job uit te voerenzelfs als ze niet de juiste Lraining en naLeriaal hebben. Dezedenkwijze kont, zowel voor bij de vretrkgevers als bij deuitvoerders. Het resultaat kan een doderijke coctail wordenvan gebrek aan kennis en praktijk.

( vervorg ln het volgende nummer )
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HEDEDETIilGEN

Op 10 juni L994 w€trd te OOSTDUINKERKE, 25 jaar na het
dodelijk ongeval, een herdenkingsplaat ingehuldigd t'er
nagedachtenis aan onze aldaar gevallen mêkkers.

f. BOTTE
M. DEBECK

L. GQDTRÏI|E
A. }ICIOGEWIJS

E. UEES
R. RYSSFilS

c. ltAlf DEt{ HoFcK

Deze plechtigheld werd bijgel'roond door eeil afvaardiglng
van onze verbroedering met vaandeldrager. Na de bloenenhulde
ging het richting OOSTENFE vtaar eveneens door onze
afgevaardigden bloenen werden neergelegd.

***************

HERDElÏKÏT.{G

Ter nagedachtenis van het "Bloedbad van MALMEDY" :

Texaanse rozen zul-1en bloeien oP het gedenktè!en van BÀUGNEZ.

Onmiddef li jk na het einde van de ocrlog hel:l:en de
inwoners van HALMSDY zich een stUk veld aangeschaft en er een
IerdenkingsmonumenL opgericht di-t. tef nagedachtenis van de ûp
een laffe wijze vermoordde Atnerikaanse soldaten doçr de
stoottroepen van PEIPER t,ijdens heL VON RUNSTED offensief.

De eerbetuiging werd afgesloten door het aanplanten van
één rozestruik die deel uitmaakte van een lot van 120
rozestruiken geschonken door Texaanse kwekers uit TYLER. Deze
rozen zijn zonder tr.rijfel- de rnooiste exemplaren te vinden in
TEXAS, zonieÈ in gans de USA. De andere rozestruiken zijn
eveneens aangeplant ter nagedachteniË van Amerikaanse en
Belgische slachtoffers van de lweede Wereldoorlog..

* * * * *-* * * * * * * * * *

GOUDE}il HU$ELIJK

Op ZS april L994 vierde onze vriend Michel VAN DA[fl,lE samen met
ziJn echtgenole I'ladeleine DE$LAMTNCK hun gouden bruiloft.

l,logen we hen nûg vele getukkige jaren van samenzi jn toe$tenEien'
PROI'ICIAT ! ! !

.1 .:}
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GESEHIEDEilIS VAI{ DE BELGISCHE OI{TUIJNINGSDIEIIST

HOOTDSTUK IV : DE PERïODE 1,945 - 1948 : DE GROTE
REORGANTSATIES VAN DE BELGTSCHE ONTMIJNINGSDTENSTEN. HET

PELOTON VERNIETIGTNG VAN ONTPLOTFINGSTUIGEN VAN HET
BEZETTTNGSKORPS. DE }IERKI,IETHODES.

Vanaf 1 december 1945 kwanen alIe besÈaande
ontmijningçgçnheden die BELGIE rijk was, onder één
commando. tU De aldus nieurv gevormde ontmijningsdienst
kreeg weer de oude naan van voor oktober t944, namelijk
Dienst voor Opruiming en Vernietiging van
Ontp1,:ffingstuigen, of kortweg D.O.V.O. (S.[.D.E.E.,
Service d'enIèvemenÈ eÈ de Destruction d'Engins
Explosifs ) .

Op 31 december L945 werd het Eerste Bataljon Ontmijning
ontbonden, omdat bleek dat in de Ardennen het grootste
werk achter de rug vtas. Het opruimingswerk in de Ardennen
was inderdaad zeer snel gëgaan. De D.O.V.O.-secties van
NAMEN- LUXEI'IBURG en van LUIK konden heÈ werk nu
gemakkelljk alleen ââfl; Ondertussen bleef het Tr.reede
Bataljon aan de kust voortbestaan onder de benaming
Bataljon Ontmijning. Het bataljon omvatte zes compagnies
en Majoor SAIIYN voerde het, bevel.

2. EEN REEKS SHEL OPEENVOLGENDE VERANDERII{GEI{

a. Februari 1945
Op 1 februari 1946 veranderde er heel vrat binnen de
D. O. V. O. De Sectie LII"IBURG werd ontbonden en haar
taak werd overgedragen aan de Sectie ANTWERPEN. Ten
gevolge van de ontbinding van het Eerste BatalJon
Ontmijning werd de Sectie NAIIEN - LUXEMBURG
opgesplitst. De nieuwe Sectie LUXEMBURG werd
geinstalleerd te RENDEUX. De Sectie OOST-VTAANDEREN
werd opgeheven aIs autonome sectie en maakte
voortaan deel uit van de Sector WEST-VLAANDEREN. De
t!ùee kust.sect,ies van de Sector vtEST-VLAANDEREN,
gevornd in februari L945, werd opgedoekt. Een t,weede
depot met t,riëringscentrum werd in gebruik in
gebruik genomen te STENE (bij OOSTENDE) voor het
verzamelen van de springtuigen ult de kuststreek.
In februari Lg46 telde de D.O.V.O. volgende

(1 ) tt;: lrtl;rrrii.iiri.rr,,;ri':,';1.,.i,lji:it',, lr,:i,ici+,,rr trof ,l.li:fl i'r,i;lli-r,,t.r'i:rcli;.
,: f '1.,1,r., itit,,1i \./ûi'l

fr,.1 1"; f,cinrnr .rnd'r \,r,:ri't tl .: i,'i.itir+.,n1;incJ';+ $[rij'llir,rir,ht,qn,

! ,1



ef f ectierr"n (2 ) :

- Directie : 10 officieren, 2 onderofficieren, 16
soldaten.

- Staf Sector WEST-VLAANDEREN r 2 officieren, 1

onderofficier, 4 soLdaten.
- Provinciale secties (3),'re officieren, 80 onder-

officieren, 9L korporaals, 83 soldaten.
- Depot en vernietigj-ngscentrun POELKAPELLE :

2 officieren, T onderofficieren,
16 korporaals, 35 soldat,en

- Depot STENE : 2 officieren, 5 onderofficieren,
7 korporaals, 35 soldaten.

Majoor SAMYN was vanaf 14 februarl L946 niet meer
alleen commandanL van het Bat,al jon Ont,mi jning en van
de Sector ÏIEST-VLAANDEREN, hi j v'rerd ook
verantwoordel-ijk voor de twee compagnies Duit,se
gevangenen.
De Sector WEST-VLAANDEREN omvatte volgende
onderdelen:

- De Sectie IIEST-VLAANDEREN
- DE SCCt'iC OOST-VLAANDEREN
- De Kustsectie
- Het depot en vernietigingscentrum te

POELKAPELLE
- Het depot te STENE

Nog diezelfde maand, op 27 februari, werd het
Bataljon Ontmijning gehalveerd tot 3 conpagnies, ofl
ten slotÈe op 15 juni L946 te rvorden ontbonden.

b. Juni 1946
Op 16 juni werd de D.O.V.O. gereorganiseerd als
volgt:
- Directie : 5 officieren waarvan 1 generaal of

hoger officier, t2 onderofficieren,
13 korporaals en soldaLen

- Studie-, Opzoekings- en Doeurnentatiecentrum :

2 officieren, 2 onderofficieren,
7 korporaals en soldaten.

- Staf Sector WEST-VLAÀNDEREN : t hoger officier,
2 lagere officieren vtaarvan 1 aalmoezenier,
L onderofficier, 4 soldaten.

- Depot en vernietigingscentrum POELKAPELLE :

2 officieren, 7 onderofficieren,
104 korporaals en soldaten.

- Depot STENE : l- officier, 5 onderofficieren,
42 korporaals en soldaten.

Compagnie Kust !

* St,af : 3 of f icierêft, 3 onderCIf f lcier€fI ,

{;'i 1,111-: i;i1-,;.ln,Jr:r'i.rrgl/,:irrr lii:1: F,.i1-.,,r-ljorr ùni:niïjlrii'rU s:il clE

h ,,r t.,,t J. j ci it ,,'

$u j Lr. iir !lf v,:itliJi:'i'tiii'r "('r.r 4Flri.ii;npi:t't, Ia,{[11NT, l-urK, t.t.JXrt'tfiLlËG, l'iIN[ûnuLJrN, Hr5T"
Vl",et/il{nËRfi'J"

û0ST Vl.i:lfiNûffitFl" t*-ll"ir:rt+ L+;r' çt'ilnIt.* vr*11 r,à'i-t perloton "



22 korporaals en soldaten.* 3 pelot,ons met elk : 1 of f icier, G onder-
officieren, 40 korporaals en soldaten.

- Compagnie IUIK . zelfde organisatie als de
Compagnie kust.

- Provinciale secties (4 ) : per sectie 2 of.f icieren,
9 onderofficieren ( 10 voor ANT!ûERPEN ),9 korporaals ( 10 voor ANTIùERPEN ),35 soldar,en ( 50 voor ANTWERPEN ).

c. JuIi 1946
Een halve maand later, op 1 juli 1945, werd de
organisatie van de D.O.V.O. nogmaals herzien,
gepaard gaande met een reductie van de effectieven :

- Dlrectie (BRUSSEI, gemengd taalstelsel) :
6 officieren, 11 onderofficieren, 13 korporaals
en soldat,en.

- Studie-, Opzoekings- en DocunentatiecenLrum, dat
in de loop,yên de maand augustus zou worden
opgedoekt, (5) z 2 officieren,2 onderoffici.eren,
7 korporaals en soldaten.

- Staf Sector VLAANDEREN (let, op de naamverandering)
( JABBEKE, Nederlandstallg) t 4 officieren
lraarvan 1 dokter en 1 aalmoezenier,
2 onderofficieren en 4 soldaten

- Depot en verniet,igingscentrum POELKAPELLE
(Nederlandstalig) : Z officieren,
7 onder-officieren, 9B korporaals en soldat,en.

- Depot STENE ! opgedoekt,.
- Compagnie Kust, ( JABBEKE, Nederlandstalig) :* Staf r 4 officieren waarvan 1 dokter,

3 onderofficieren, 33 korporaals
en soldaten.* 3 pelotons net elk : 1 officier, 5 onder-

officieren, 33 korporaals en soldaten.
- Compagnie LUIK (LUIK, 1 pelot,on re l{ÀL}"IEDy,

Franstalig ) t ZeIf de organJ_satiê al"s* Compagnie Kust,.
- Sectie VLAANDEREN ( POELKAPELLE, Nederlandsralig):

2 officleren, 9 onderofficieren, 44 korporaals
en soldaten.

- Sectie ANTWERPEN (ANTWERPEN, Nederlandstalig) :
3 officieren, 10 onderofficieren, 60 korporaals
en soldaten.

- Sect,ie BRABANT ( TERVUREN, Franstalig) :
2 offi-cieren, 9 onderofficieren, ee korporaals
en soldaten.

- Sectie HENEGOUIûEN (Fransralig) z 2 officieren,
9 onderofficieren, 44 korporaals en soldaten.

- Sect,ie NAMEN ( NAMEN, 1 sectie te BASTOGNE,

i (:i



1 sectie te VIEISALM, Franstallg) r

3 officieren, 10 onderofflcieren, 60 korporaals
en soldaten.

De provlncles LIMBURG en LUXEMBURG vlelen onder de
verantyroordelijkhetd van de Seetles AITWERPEil en
NAMEN. De Sectle VLAANDEREN stond ln voor de
provlncles O0ST- en WEST- VLAANDEREII.

d. Auqustus 1945
Op 1 augustus 1946 werd een Sectle Dulkerg-
Ontmljners opgericht en afgedeeld blJ de Conpagnle
Kust. Dlezelfde Compagnle Kust werd op 1 september
ontbonden, en in de plaats werd een nleuwe Sectte
Kust. gevormd met dezelfde structuur als de
provlnclale sectles. De Sectle Dulkers-OntmlJners
werd overgeplaatst naar de Compagnle Marlnlers van
de Zeemaeht.

e 1947 r De afslankinq qaat verder
Op 1 JanuarL 1947 werd de Staf van de Sector
VTAANDEREN ontbonden. De Sectle VLAANDEREN onderglng
hetzelfde lot op 1 maart. Op 1 Jull werd ook de
sectie HENEGOUWEN opgedoekt.
Vanaf 18 augustus kwamen nieuwe benanlngen ln voege,
vrat een aantal struetuurwlJziglngen net zlch
meebracht. De "Sectie NAIIEN - LUXEHBOURG" net, zetel
te nanen. De Sectie ANTI{ERPEN werd "Sectle AIITTIERPEN
- LTUBURG" MEt ZEEE1 t,E ANTVIERPEN. DC SCCtlE BRABAN!
werd "Sectie BRABANT - HENEGOUVIEN' net zetel te
TERVUREN. Ten slotte werd de Seetle Dulkere-
OntniJners $reer een onderdeel van de Sectle Kust.
Tot begln 1948 bleef deze organlsatle ongewl)zLgd.
De talrljke en snel op elkaar volgende wllzlglngen
ln de structuur van de D.o.V.O. gedurende de Jaren
1944 t,ot, 1948 waren het gevolg enerzlJde van een
voortdurend zoeken naar een tdeale organlaatle,
anderzijds van het snel afnemen van de behoefte aan
een ontniJnlngsdlenst. De om de haverklap
veranderende struetuur had echt,er een nadellge
lnVIoed op de contlnuitelt, van het ontnllnlngawerk.(6)

3. HET PELOTOII VERTIETIGIIIG VAN OIITPLOITII|GSTUIGEX VAtr
BEZETTItrGSKORPS

a. OprLchtLng en Lnstructle
Op 11 Januarl 1946 werd door het Minleterle van
Landsverdedlgtng besloten over te gaan t,ot de
oprlchtlng van een ontmtjnlngsçg$held voor het
bezettingskorps tn DUITSLAND . I I t De nleuwe eenheld

(6) Een berucht voôrbonLcJ i.n cli.l liacJer ic de ontmlJning van
het Fort

van SM0UTAKKER. 7.ie nI.lL/10[ t)(7) Na de oorlog lit'eeg BrLûIE een secfor van de Brltse
bezettingszone
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zou nlet_afhangen van de D.O.V.O., naar van de
Genie. (8) oe datum voor de oprlchtlng werd
vastgesteld op 1 februarl t946.
Een eerste groep van 24 nansehappêD, onder het, bevel
van Kaplteln BOUDART, werd ttJdellJk gelnstalleerd
te VERVIERS sraar de basisopleldtng werd gegeven.
À1le soldaten waren dlenstpllchtlg en
Nederlandstalig.
Elnde maart L946 werd in de schoot van het BatalJon
OntnlJnlng een tweede groep ontmlJnera gevormd dle,
na een eompl-ementaLre opleldlng, op 1 nrel naar Bezet
DUITSLAND zou worden gezonden. Deze groep bestond
uit, dienstpllehtigen van de klaese 42, dle reeds
ervarlng hadden opgedaan 1n het BataIJon OntrniJnlng.
Op 1 april 1946 werd het Pelot,on Vernletlglng van
Ontplofflngstulgen afhankellJk van de Conpagnle park
en Atellers te velde van de Genie. Dlezelfde dag
werd het contlngent uit VERVfERS, na hun
baslsopleidlng, overgeplaat,st naar MIDDELKERKE, vraar
het tiJdelljk werd verbonden aan de Conpagnle park
van het Bataljon Ontmljntng. Tot elnde Jult zou hun
opletdlng tot ontmlJner 1n ilfDDELKERKE verdergezet
worden.

Het peloton ln Duitsland
Met bljna een maand vertraglng, op 27 nel 1946, werd
het Peloton Vernietiglng van Ontplofflngetulgen naar
DUIÎSLAND gestuurd, Dâ een verkenning ter plaatse
door Luitenant, SNYERS, slnds rnaart de nLeuwe
eonnandant van het Peloton. De eenheld werd
gekantonneerd te AKEN' ên werd verbonden aan de
Genietroepen van de Eerste Dlvlsle. Begtn augustus
kwan ook het contingent VERVIERS toe, na hun
opleldlns re UTDDELKERKE.
Ten gevolge van de ultbreiding van de Belgische
troepenmacht ln DUIÎSLAND ressorteerde het peloton
vanaf oktober 1946 onder de St,af van het Eerste
Legerkorps. Het bleef gekazerneerd te AKEll, ln de
seetor van de Eerste Dlvlsie, tot 6 neL L947, dag
waarop het Peloton verhulsde naar DRANSDORF. Iets
neer dan een maand lat,er, op 1G Junl, verhulsde men
nogmaals, ditmaal naar DUISBURG.
Op 1 mel 1948 werd het peloton Vernlet,iglng van
ont,plof f lngstulgen van het Bezettlngskorpe t,en
slot,te een organiek deel van de D.O.V.O., onder de
benaming Detaehement B.D. (Detachenent Bezet,
Dultsland; Détachement Àllemagne Occupée).

in DUITSLANn tcteg.rrrrçrzpn. 0o Relqische sector strekte zicl
uit vân

KEULEN tot B0NN en vân AKt:N tot SOEST en SIEGEN.(8) 0p 1 mei 1948 zoLt hel; pel.ol.:on Ve,rnietiging vân
0ntplofflngstui.gr'rr vûn ht'l:. û,.;tt:lt:irrg*l;orpe (peloton de
Destruction d'En{l irr"; Expl.o";1ft du Corpç d'0ccupatlon) een
eenheid van de t).0.V.0. uorderr.

b.
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c. De opdracht
De opdracht van heÈ Peloton Vernietiging van
Ontplof f ingstuigen van het Bezet.t,ingskorps bestond
aanvankelijk uit het opruimen en vernietigen van
allerrei springÈuig dat gevonden werd in kwartieren
van de Belgische troepen in DUTTSLAND. Later, vanaf
maarL L947, kwam daar nog bij de verniet,iging van de
ontploffingstuigen die door de Geallieerde
ontmijningseenheden waren samengebracht te KEULEN,
AKEN, LUDENSCHEID, UNNA en OLpE. Het, betrof hier
tuigen gaande van simpele gevJeerpatronen tot zware
vliegtuigbommen, €n de meeste !ùaren reeds
geneuLraliseerd.
Begin september L947 startte het peloton ook met de
zuivering van het gebied vraar de maneuvers van het
Eerste Legerkorps moest,en plaat,sgrijpen, nabij de
stad JULICH, aan de Ruhr. Tijdens de uitvoering van
deze opdracht vrerd het Peloton bijgestaan door
Duitse arbeidersploegen. Ondanks het feit dat eeir
Duitse ontmijningseenheid de st,reek reeds eerder had
bezocht, w€rden nog talrijke mijnen bovengehaald,
evenals een halve ton gestockeerde munitie.

4. DE WERKHETHODES VOOR DE VERSEHILLENDE
ONlMT JNIr{GSOPDRAEHTEI{

a. HeÈ opruimen van een mijnenveld
Dankzij de in beslagname van een Duits konvooi net
archief st,ukken door het 7 (US )Leger vraren er van vele
mijnenvelden piannen beschikbaar, wat uit,eraard de
opruiming vergemakkeli jkte.
Was er geen plan voorhanden, dan werd er uitgekeken
naar merktekens, vraarschuwingsborden, paaltjes,
piketten.
Echt lastig werd het pas wanneer de ontnijners te
maken kregen met willekeurig aangelegde
mijnenvelden, zonder plan of aanduiding, wat
bijvoorbeeld in de Ardennen vaak het geva1" was. Hier
hadden de DuiÈsers noch de Geallieerden de tijd
gehad om methodisch rnijnenvelden aan te leggen.
Aanvankelijk moest men dus ontrnijnen op goed geluk
en afgaande op de aanwijzingen van omwonenden.
MeË de konst van betere rnaterieel gingen de zaken
vlotter. Dankzij de geleverde voertuigen kon men
verkenningen uitvoeren op verdacht terrein, op
plaatsen eraar er gevochten was, waar bombardenenten
hadden plaat.sgehad, $raar er defensieve st.el1lngen
waren uit.gebouwd.
l,leestal ging men voJ.gt tewerk. Een verdacht terrein,
r{aarvan lnen, ondanks verkenningen, niet zeker wist
of er mijnen aanwezig waren, werd door middel van
linten verdeeld in stroken van 10 tot 15 meter
breed. Eén na één werden die stroken dan doorlopen
dr:or een ploeg van een vl jftal ontmi jners, oF Z toL
5 meter van elkaar, uitgerust net det,ectoren en
prlemen, die om de ongeveer 5 centimeter in de grond
werden gestoken tot op een diepte van 15 cenÈimeter



onder een hoek van 45". Een ont.mi jner die iets
verdachËs ontdekte, moest onmiddellijk "MIJN ! "
roepen, vtaarop iedereen halt hield. Het, verdachte
voorwerp werd blootgelegd, êtr wanneer het inderdaad
om een ni.jn ging, werd ze geneutraliseerd en
weggedragen naar een voorlopige verzamelplaats.
Daarna werd het zenuwslopende werk verdergezet,
waarbij de ontmijners nauwlettend moesten uitkijken
voor struikeldraden en kleine antennes van
antipersoneelsmijnen. De gezuiverde terrej_nstroken
werden gernerkt net vlagget jes.
Vaak werkte nen in Èvùee ploegen. Een eerst,e ploeg
zocht het, terrein âf, legde de gevonden mijnen bloot
en neutraliseerde de primaire ontstekers. Een Èweede
ploeg volgde, êD zorgde voor de neutralisatie van de
secundaire ontstekers en de valstrikken. Soms
wacht,t,e men het, afvoeren van de mijnen tot het ganse' terrein onderzocht, was. Mijnen die om een of andere
reden niet konden geneutraliseerd wordenr !ùêrden ter
p3.aatse vernietigd.
Er werd anders gewerkt vJanneer men te maken had met
gemerkte mijnenvelden : afgebakend of overspannen
net prikkeldraad, voorzien van waarschur.ringsborden
( " ACHTUNG ! MINEN ! " ), aangegeven met houten of
betonnen paaltjes, genummerde piketten, rode metalen
plaatjes, wit-rode pljlen. In snall-e stroken werd
het terrein afgestapt door zo weinig mogelijk
manschappen met priemen, die de nijnen blootlegden
en neutralisereerden. Nadlen werd het, t,errein
opgeruimd en nogmaals onderzocht, dltmaal met
detectoren.
De magnetische det,ect,oren reageerden uit,eraard enkel
op het meLaal dat in de mijnen werd gebruikt. Dat is
de reden waarom het, terrein eerst afgegaan werd met
priemen, want bijvoorbeeld de houten "schii Mine" kon
nen niet anders vinden. Het detectiesysteem van een
nijndetector, gevoed meL batterijen, bestond uit,
twee gekoppelde circuits ! een zender gevoed door
een oscilLator, ê[ een ontvanger, beide opgesloten
in een ronde of ovale schijf aan het uit.einde van
een draagarm. De aanweziqheid van metaal beinvloedde
de fluxen in de circuits, waardoor via een
anplificator een geluidsignaal hoorbaar werd in de
hoofdtelefoon.
De detecLor diende rakelings boven de grond bewogen
te worden in een naaibeweging, zodât een dichte
begroeiing het werk met det,ectoren belemmerde.

b. Het. neutraliseren van vliegtuigbonnen
Uiteraard hield het werk van de ontnijners niet op
met het opruinen van mijnenvelden. De Tweede
Iqlereldoorlog vlas ook de oorlog van de grote
vliegtuigbombardementen. En ruim 15"-" van de gedropte
bommen ontplofte niet, bij het neerkomen...
Dit, niet-ont,ploffen kon drie oorzaken hebben. Ten
eerste kon het te wijten zijn aan een hapering van
het ontstekingsmechanisme. Ten t,weede kon er een
vertragingssysteem ingebouwd zijn rvaardoor de
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slechtszou ont,ploffen na enkeLe uren of dagen,
m. a. w. wanneer iedereen dacht dat het, vreer veilig
was. Ten derde kon heÈ de bedoeling zijn dat de bom
niet ontploft,e t,enzi j bi j een poging tot
neutralisatie. In diË laatste geval was de bom
voorzien van een gevalstrikte ontsteker. In feite
kon zo eender welke bon gevalstrikt worden, voor het
geval de ontsteking zou falen.
De vliegtuigbommen kon men op de meest uiteenlopende
plaatsen vinden : in de grond tot op een diepte van
5 meter en soms meer, in waterlopen, in ruines en
gebouwen ergens tussen tvree verdiepingen of in de
kelder. .
Een eerste grote probleem $raarvoor de ontmijners
zich geplaatst zagen vranneer het om vliegtuigbornmen
ging, vtas het ontbreken van aIle d':cumentatie van
Duitse of Geallieerde zijde omtrent de diverse
tuigen. De ontnijningsdiensten rlienden zelf voor de
aanleg van docunentatie, gebaseerd CIp ondervlnding
en studie.
Een tweede grote probleem vras het feit dat gedurende
de oorlogsjaren steeds nieulre types 'rliegtuigbonmenwerden vervaardigd, en dat, er voortdurend
wijzigingen aangebracht vrerden ten einde de tuigen
te verbeteren. Een bom die er op het eersÈe zicht,
ident,iek uitzag als de bom die er vlerk naast nas
gevonden, kon een volledig ander meehanisme
bevatÈen. Zc konden de ont,mi jners steeds voor
onaangenane verrassingen komen te staan, êD grote
omzichtigheid vùas geboden.
Het, gevaarlijkst waren uiteraard de bommen voorzj-en
van een vertragingsmechanisme, tùigen waarfiee men
vooral tijdens de oorlogsjaren zelf zel-f te kampen
had. Grofweg kan nen twee types onderscheiden. Ten
eerste de bommen met een normaal, chemisch
vertragingsmechanisme. Een ampul met, een vloeistof
moest breken door de schok van de impact, waardoor
de vloeistof het element dat de slagpin tegenhield,
kon eroderen. Een tweede type $ras voorzien van een
"antineutralisatie"-nechanisne, met de bedoeling het
ontmijningspersoneel te treffen. Door het,
verwijderen van de ontsteker stelcle nen een ander
ontstekingsnechanisme in werking, â1 dan niet met
vertraging.
Wanneer men dacht t,e maken te hebben met zo een
gevalstrikte bon, behandelden de ontmijners het tuig
indien mogelijk van op afst.and. Een toestel om de
ontsteker 1os te draaien vrerd geplaatst. Dit toestel
was voorzien van een trommel waarrond een een kabel
vras gevrikkeld. Die kabel kon enkele honderden meters
lang zijn waardoor het toesËel vanop een veilige
afstand kon bediend worden. In het slechtste geval
vras de bom gevalstrikt en dan ontploft,e de zaak,
ofvrel gebeurde er niets en kon men verder gaan mët
de neutraLisatie.
Eventueel werd een geneut,raliseerde bom afEevoerd
naar een vernietigingsterrein in de buurt aangelegd.
De bommen ten slotte werden per trein naar OOSTENDE



gevoerd om op volle zee over boord te worden gezeiu
en vernietlgd.

c, De neutralisatie van zee- en riviermijnen
De nijnenvelden die voor onze kust waren aangelegd,
werden door de zeemacht opgeruimd. De D.O.V.O. stond
in voor de neutralisatie van gestrande zeemijnen en
van mijnen die zich bevonden in de rivieren, kanalen
en havens.
De Belgische Duikers-Ontmijners vtaren opgeleid aan
de Hoge Zeevaartschool te LEIDEN (NEDERLAND). Het
st,udiecenLrum van de D.O.V.O. slaagde erin een rijke
documentat,ie aan te leggen betreffende
onde rwate rmi j nen ,

Het grote probleem hier was ook h'eer de grote
verscheidenheid aan types en mode1len. Terwijl er
voor L940 nauwelijks andere dan contactmijnen
bestonden, had men na 1945 te kanpen met magnetische
mijnen, acoustische nijnen,mijnen die reageerden op
drukverschil, comblnaties van de vorige types,
enzomeer. Er waren zelfs mijnen die schepen "teIden"
en dan bijvoorbeeld het zesde schip van een konvooi
opbliezen.
Uiteraard konden ook deze mijnen geval.strikt zijn.
Zo waren er mijnen uitgerust met, een fotocel, die
onËplof t.en als er daglicht op vieL.

d. De vernietigingst,erreinen
De bovengehaalde vliegtuigbommen en
artilleriegranaten, de gevonden antitank- en
antipersoneelsmijnen, de geneutraliseerde
springladingen, aIles werd op speciaal daarvoor
voorziene terreinen, zo ver mogeli jk van de ber"loonde
wereld, vernietigd. In diepe, open kuilen werden de
ingezamelde springtuigen, soms met een gezamelijk
gewicht van enkele Lonnen, tot ontploffing gebracht
door niddel van een springlading met hetzij een
electrische ontsteking hetzij pyrotechnische
middelen zoals de bekende BICKFORD-1ont,en.
Een verblindende lichtflit,s werd gevolg door een
enorme stofwolk en een oorverdovende hnaL. Schroot,
gruis en aarde werden metershoog in de lucht
geslingerd, en de manschappen van de
vernietigingsploegen moesÈen schuilen onder
geimproviseerde afdakjes. Huizen in de buurt, werden
regelmatig beschadigd door neerkomende stenen en
scherven. De buurt.bewoners vlerden op voorhand steeds
gevraagd binnen te blijven en de ramen Èe openen
opdat ze door de lucht,verplaatsing niet zouden
sneuve len ,

Heel wat, problenen konden zich voordoen bij het
springen van een put. De ont,steking kon weigeren, on
dan plots een enorme vulkaanuitbarsting te
veroorzaken. Sons ontstond er een
kettingontploffing, waarvan het einde nooit zeker
lras. Springtuigen konden bijna intact, door de
ontploffing uit de kuil worden geslingerd, om dan
meestal te ontploffen bij het neerkomen.
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