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(Een verblijf van korte zes maanden)

Het is rond negen uur 's zondagmorgens, dg 24ste maart 1996. Kapitein Favresse,
David Smits en ik hebben net, met een nogal suffe kop - vanwege een nogal lang
aanslepende afscheidsbarbecue de vorige avond - afscheid genomen van iedereen die
ons ondertussen na zes en een halve maand dierbaar geworden is in Sisophon. We
stappen in onze witte "Patrol" en op het ogenblik dat we aanzetten, terug richting Phnom
Penh, slaat David met zijn hand op mijn been en zegt : "'t ls gedaan, jong ..."
Tot op dat ogenblik heb ik me nog stoer kunnen houden, maar deze geste is er teveel
aan. Opwellende tranen doen mijn ogen branden en door de krop in mijn keel kan ik
niets anders uitbrengen dan een hulpeloze zucht. En wanneer ik langs me kijk, zie ik dat
David hetzelfde schijnt te doorleven.
Het eerste uur van de rit wordt er niks gezegd. ledereen is nu in gedachten vezonken en
ikzelf denk terug aan de voorbije maanden.
We waren geland in Phnom Penh rond 3 uur 's middags op vrijdag 15 september en
werden aan de luchthaven opgewacht door Kapt Merckx en AdjtOhef Van
Cleuvenbergen. Wat mij meteen aan hen opviel, waren hun bruin gebrande gezichten,
de snor van de Kapitein en het door de zon bijna geel verkleurde haar van Claude. Zij
brachten ons eerst naar het hotel. De eerste indrukken die we kregen van Phnom Penh
waren overweldigend. Er heerste blijkbaar de reinste chaos op de straten. Nog nooit heb
ik zoveel fietsers, snorfietsen en brommers bij elkaar gezien. En alles wat vier wielen
heeft, moet zich noodgedwongen aanpassen aan het ritme dat hen door de tweewielers
wordt opgelegd. Het lawaai is oorverdovend en de lucht is mistig blauwgrijs van de
uitlaatgassen. Verkeersregels lijken er niet te bestaan en soms kan er je wel eens een
tegenligger tegemoetkomen aan de verkeerde kant van de weg!
Nu, mettertijd hadden we geleerd dat dat allemaal wel zijn redenen heett, ontdekten we
orde in de warboel en begonnen er dezelfde rijstrjl op na te houden. Niet te vergeten
regel 1 : het grootste voertuig dwingt er zij voonang wel af. Al moet je er wel rekening
mee houden dat er toch politieagenten met goed-werkende fluitjes zijn...... .

De eerste twee - drie dagen zouden we in Phnom penh doorbrengen om er te bekomen
van de reis, wat aan te passen aan het leven en het klimaat en om de verloren gegane
bagage van David en de Kapitein te recupereren. (Gelukkig was die al na een paar
dagen terecht). We maakten van de gelegenheid gebruik om de stad wat te verkennen,
met onze voorgangers als deskundige gidsen. Zij brachten ons naar de verschillende
markten, waar je eigenlijk alles kunt vinden en kopen na een flinke sessie afbieden. We
werden meegetoomd naar de weinige bezienswaardigheden, het Natuurhistorisch
Museum, de Zilveren Pagoda, Central Market, enz .... . En natuurlijk wijdden ze ons in in
het Phnom Penh'se nachtlewn. De laatste dag voor ons vertrek naar Sisophon - waar
we zouden werken - werden we veruacht op CMAC-HQ, voor de officiële opname in de
getalsterkte. We werden er door verschillende briefings voorgesteld aan de
sleutelfiguren van CMAC, als daar zijn de branch-otficers van Operaties, Logistiek?
Administratie, enz ... en natuurlijk aan Sam Sotha, de Direkter - en innemend, wiendelijk
en zeer intelligent man. Met de CTA (Chief Technical Advisor) en de verschillende
Technical Advisors (TA's) hadden we al de voorbije dagen kennis gemaakt. Een
aangename en interessante mengelmoes van Canadezen, Australiërs, Nieuw-
Zeelanders, Noren, Zweden, Nederlanders, Fransen en zelfs een verdwaalde Duitser.
Dezelfde dag bezochten het CMAC - Training Center, op zo'n drie kwartier auto rijden
van Phnom-Penh, waar alle CMAC- en MAG -ontmijners opgeleid worden. We maakten
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voor het eerst kennis met de ontmijningsprocedures die CMAC toepast. Reeds daar
beseften we dat deze Khmers alles behalve amateuristisch bezig waren. Er was zelfs
een soort plaatselijke Van Meldert die zich uitsloofde om ons in allerlei booby-traps te
doen lopen. En zoals altijd bij zo'n gelegenheden, sommigen deden het niet.
De trip naar Sisophon (zeg Sisopon) was niet van de poes. Hoe verder we van Phnom-
Perrh wegreden, hoe slechter de "wegen" werden. Het regenseizoen was dan ook volop
bezig en soms waren hele stukken pistes weggespoeld en bruggen meegesleurd (of
opgeblazen door de Kmers Rouges?) zodat we al eens een dik anderhalf uur stilstonden
vooraleer er een doorgang georganiseerd was en we verder konden. ln ieder geval
verbaasden we ons aan de snelheid waaraan er gereden werd, ondanks de barslechte
wegen en dat gedurende I uren. Onderweg kregen we vooral de eerste indrukken van
hoe de Khmers op het platteland leven. Zij bouwen hun strooien en houten huizen
meestal op palen. Het nut ervan was ons meteen duidelijk, soms kon je zover je kon
kijken enkel maar water zien. Er is maar één ruimte waar de ganse familie (ouders,
gemiddeld zo'n 6 kinderen en soms grootouders) in leeft, eet, slaapt, speelt, ..... . De
kookplaats (;e kan dat moeilijk een keuken noemen) bevindt zich buiten onder een
afdakje en binnenshuis vindt men bijna geen meubilair, op een lage tafel na waar men
op zit om te eten. Elke familie heeft wel ergens een paar koeien of ossen, wat varkens
en kippen en een stukje land waar meestal rijst, en soms wat groenten geteeld worden.
Bananenbomen gebruikten ze er als omheining en natuurlijk voor de bananen.
Sisophon, de hoofdstad van de provincie Banteay Meanchey, ligt op zo'n kleine 400 Km
ten noordwesten van Phnom Penh en op 49 Km van de ïhaise grens met het
grensdorpje Poipet. Het is een vrij bedrijvig provincienest met slechts drie "geasfalteerde
straten en ontelbare stofweggetjes, dat profiteert van illegale maar toch oogluikend
toegelaten handel- en invoer via ïhailand.
Vele goederen die uit Thailand komen zijn goedkoper als het land van herkomst omdat
er in Cambodja geen belastingen bestaan. Het kloppend hart van het stadje is de
gedeeltelijk met golfplaten overdekte markt, met zijn typische geuren, waarvan enkele
ons westerse longen aan de rand van het kokhalzen brachten. En soms zelfs erover,
vooral dan in de "rayon" beenhouwerij en "visbote/' (de Kmer margarine met als
basisingrediënt rotte vis).
De meeste huizen ztjn er opgetrokken uit houten planken of panelen en herbergen kleine
winkeltjes of "eethuisjes" typische ordinaire Khmer en Thai maaltijden gekookt worden.
Zeker geen haute-cuisine en zelden iemand die Engels praat, laat staan een menu in 't
Engels. Maar na verloop van tijd vonden we het zelfs zeer lekker, sommigen toch ! En
wat je liefst niet mag wagen, was hoe zoiets werd klaargemaakt of wat er in zit.
Het "hotel" waar we verbleven was één van de weinige stenen huizen, en naast dat van
de gouverneur en het CMAC office waarschijnlrlk één van de mooiste. Zeker geen grote
luxe : enkeleen kamer met bed, kast, wc en elektrische douche en indien gewenst, airco
(by the way, airco is for "S|SS|ES').
De zus van de beheerder (door ons liefdevol "mama" genoemd), San (haar zoon), Seena
en later Annie (de hulpjes) zorgden er voor ons welzijn. Kuisen, wassen, plassen 's
avonds een beestig lekkere maaltijd, soms iets meebrengen van de markt en alle kleine
probleempjes en ongemakken oplossen met de glimlach. Mensen die ons met warmte
opnamen in hun gezin, met als aangenaam gevolg dat onze kennis van de Khmer taal er
zeer snel op vooruit ging. Want zij kunneri rriks anders, op een paar woordjes na ( tête
de couchon, caporal bière, .....)
Onze eerste werkdag viel gelukkig op een woensdag, de dag van de wekelijkse
coÔrdinatievergadering in Demining Unit # 1 (DU # 1) of te Regional Office A(RO-A) van
CMAC te Sisophon. De gelegenheid voor de DU-Manager Nou Sarom om ons voor te
stellen aan zijn staf, de drie Site Managers (een Site is een ontmijningseenheid - t
compagnie - van zo'n 150 ontmijners), de EOD-teams, de Mine Marking Teams (MMT),
de dokter, enz, .... . De eerste dagen en weken leken dat allemaal bijna dezelfde
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mensen met een andere naam. Mij leek het alsof dat allemaal dezelfde gezichten waren,
pas later begon ik ze allemaal van mekaar te onderscheiden. De mensen waar de Kapt,

als Ops TA, en David en lk, als Field-TA, het meest mee in contact zouden komen,

waren de OpsOffr Neth Nath en zijn adjunct, de Log Otfr ..... en zijn adjuncten en

natuurlijk de Site Managers en de EOD Teamleaders Thong Khean en Mey Sophea en

hun Teammembers Pan Rathna en Chin Chantan.
Werken met de EOD Teams was eigelijk weinig verschillend vergeleken met het werk
hier in België; EOIJ is EOD, gelijk waar je werkt, mits wat aanpassing aan de omgeving.

Een groot deel van de munitie (vooral Russische) kende ik al vanuit Somalië. Anders
was er wel een uitgebreide aide-memoire of (zoals in de meeste gevallen) woegen we

het wel aan mekaar als er iets eigenaardigs tussen zat. De Kmer EOD-ers hadden echter
nog wel begeleiding nodig, al hadden Claude en David het pad voor ons al goed
geëffend. De identificatie van de tuigen liet soms te wensen over. Het duurde
bijvoorbeeld een tijdje alvorens ze het verschil konden maken tussen AP-T en een AP-
HE projectiel. De PG2 of een 840-HE(een omgebouwde 'Jungle-bomb" met staartstuk
van een PG2 bestempelen zij als een raket .... tot ergemis van Claude natuurlijk. Smk

BE, lLL, enz konden ze moeilijk herkennen, onder andere omdat hun kennis van de

ontstekingsbuizen te beperkt was.
Verder hadden ze de neiging bij de vemietiging te "overkilien". Zi schrokken er niet voor
terug om, zoals het hen aangeleerd was, bv. een PG 7 te vernietigen met 400 g PE 34,
veel te veel natuurlijk. Het heeft dan ook een tijd geduurd eer ze begrepen dat dat even
goed werkt met maar 1009. Het samenstellen van de putten was ook niet dat. Ten eerste

kan je dat wijten aan hun gebrekkige technische kennis van de munitie en ten tweede
aan hun drang om er te veel in te stoppen zodat ze niet enkel zichzelt in gevaar

brachten, maar ook en vooral hun omgeving. Ze zagen niet altijd de gevaren die een

vemietiging inhield en ettelijke discussies gingen over de organisatie van de evacuatie

en veiligheid van een bepaalde zone. En we drukten hen constant op het hart dat ze de
hoeveelheid munitie in hun putten moesten beperken. Dat lijkt allemaal nogal veel, maar
onze mannen waren zeer leergierig en snel overtuigd van onze werkwfize, Zodoende
verminderden gaandeweg onze interventies.
Op het vlak van de ontmijningsprocedures hadden we natuurlijk nog veel te leren. De

munitietechnische kennis was er natuurlijk, maar kwestie van werforganisatie, hmm.......

? Claude had ons wel aangeraden op voorhand de SOP's (Standing Operations
Procedures) te lezen, maar daar stond alles zodanig gedetailleerd in dat we uiteindelijk

het ovezicht verloren en beseften dat het een leerproces "on the job" zou worden. De

eerste keer op een mijnenveld liep ik dan ook verloren tussen al de rode, witte, roodwitte,
gele, korte en lange piketten. lk had echter snel begrepen dat de rode piketten met een

lintje tussen de de grens van het mijnenveld afbakenen. Verder werd mij dan uitgelegd

wat wat was. De witte piketten in de ontmijnde zone vormden de 1,2 meter brede

veiligheidsgangen waarbuiten niemand zich mag begeven. Deze gangen werden

aangelegd omdat men enkele jaren geleden eens een mijn gevonden had in een reeds
gekuiste zone en er werd verondersteld dat deze geplaatst was geworden door de

Khmers Rouges (KR). Nu ja, ..... . De gele piketten in de ontmijnde zone duidden de
plaatsen aan waar zich mijnen bevonden hadden. Snel werd ons duidelijk dat
mijnenvelden in Cambodja zonder enig patroon, zomaar lukraak aangelegd werden.

Toch zrjn er sJms wel concentraties te bespeuren, zoals onder schaduwrijke bomen, op

dammetjes die rijstvelden afbakenen, rond waterputten, enz. ....
Om de volledige ontmijningsprocedure uit te leggen zou ik waarschijnlijk verscheidene
bladzijden nodig hebben. Maar één ding is zeker : waar een peloton Khmer deminers
gepasseerd is, vind je brjna zekergeen stukje metaal meertotop 10 - 12cm diepte. En

we weten allen wel dat je nooit mag beweren dat er met 100% zekerheid niks meer uit

de grond zal komen.
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Onze taak als TA's op de mijnenvelden bestond erin de Site Managers, pelotons en
sectiecommandanten te adviseren op het vlak van de toepassing van de procedures, het
in acht nemen van welbepaalde veiligheidsnormen, de algemene werforganisatie, het
oplossen van specifieke problemen vooral dan op het vlak van de logistiek en
ravitaillering, enz .... .

David en ik hadden afgesproken dat we iedere dag het werk zouden afwisselen. De ene
dag hij met de EOD-teams en ik op een mijnenveld, 's anderendaags andersom. Op het
einden van iedere werkdag kregen de respectievelijke Site managers en teamleaders
een mondelinge debriefing om eventuele foutjes, onze opmerkingen en raadgevingen
naar voor te brengen. Ook schreven we dagelijks een verslag een verslag dat we aan de
Kapt en elkaar doorgeven, zodanig dat we van elkaar wisten welke opmerkingen er
waren. De Khmers hadden dus ook snel door dat we alle drie op dezelfde lijn zaten en
via de Kapt kwam ons verslag terecht bij de OpsOffr, zodat vanuit die hoek nog eens
dezelfde impuls kwam naar de PlSites en EOD-teams toe.
Wat ook één van onze bekommemissen was, was om de mensen ginder aan het
verstand te brengen dat we niet van hen verwachten dat al onze raadgevingen
klakkeloos uitgevoerd moesten worden, maar dat er over gediscussieerd werd. Onze
functie was dan ook "Advisod' en niet "lnspectof'. Een Khmer durft van nature uit moeilijk
"neeo te zeggen, want dat zou hem in de voorb$e 20 jaar wel eens het leven gekost
kunnen hebben. Maar gaandeweg begrepen ze wat we van hen verwachtten. en uit de
discussies die soms moeilijk ontsponnen rond een bepaald probleem kwamen meestal
zeer eenvoudige, efficiënte en door iedereen aanvaarde oplossingen.
Ondertussen was het de TA's van DU # 2 (mensen van Norvégian Peoples Aid) in
Battambang - na Phnom Penh de grootste stad van Cambodja, zo'n 7Q Km ten zuiden
van Sisophon - ter ore gekomen hoe intensief wij bezig waren met de EODteams.
Daar zij echter geen TA hadden die enige kennis had van EOD-werk, kwam van hen de
waag of er niet één van ons ginds zou kunnen gaan werken. Wij zagen daar principieel
geen probleem in, enige voorwaarde was dat zij één van hun TA's naar Sisophon
zouden sturen om ons te vervangen op de mijnenvelden. Zo gezegd, zo gedaan. Stoale
Tveitane kwam bij ons werken en, om te vermijden dat we alles moesten verhuizen,
spraken David en ik af om elkaar om de week af te lossen in Battambang.
Weer een gelegenheid om andere mensen te leren kennen en in een andere streek te
kunnen werken.
ln ieder geval, mettertijd werd de samenwerking met de Khmers steeds intenser en
hartelijker, zodat we meer geïntegreerd geraakten in het sociale leven, en niet alleen van
de mensen van CCMAC. Waar we in den beginne het grootste deel van onze vrije tijd
doorbrachten in het hotel, gingen we later al eens eten of werden we uitgenodigd op een
bruiloft of geboortefeest. Daar ontmoetten we dan weer vele CMAC-mensen, maar dan
buiten de werksfeer, waardoor de omgang nog hartelijker en familiairder werd. Zo
hebben we de Khmers uiteindelijk leren kennen als zeer hartelijke en vooral gastvrije
mensen, dat zeer hard probeert een zeer moeilijk en zwart verleden te verwerken. Het is
een volk dat trots is op zijn zeer rijke en ontwikkelde verre geschiedenis (getuige
daarvan, de tempelcomplexen van Angkor - één van de zeven wereldwonderen - maar
dat zich schaamt voor wat er met Cambodja gebeurt is na 1975, het jaar waarin de
Khmers Rouges aan de macht kwamen. Nu nog zit de schrik voor de KR er diep in. Nu
nog worden grote delen van Cambodja door hen gecontroleerd, met name vooral de
streek rond Pailin in het noordwesten en grote delen van de bergstreek in het westen.
Voordat ik in het land toekwam dacht ik dat de KR niet meer bestonden of tenminste niet
meer actief waren. Niets is echter minder waar, hoewel niemand bij benadering kan
zeggen hoeveel aanhangers de KR nog hebben, levert het geregelde Cambodjaanse
leger er nog vaak z'ttaar slag mee. Het is echter een typisch guenilla gevecht geworden,
met zelden open confrontatie, maar met veeleer nachtelijke "prikacties". Waarop het
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leger dan reageert met artilleriebombardementen op vermoedelijke KR-stellingen
waarvan ik me afwaag in hoevene die wel efficiënt zijn.
Ondanks dit al.les hebben wij daar weinig van gemerkt. De enige schoten die we in
Sisophon hoorden, kwamen van soldaten die ofwel dronken waren, otwel trachtten het te
doen stoppen met regenen door in de wolken te schieten ?!
Om te besluiten kan ik die zes maanden als volgt samenvatten. De eerste twee
maanden hebben we doorgebracht met zich in te leven. De volgende twee waren
maanden van op dreef geraken. En de laatste twee maanden zagen we soms al
vruchten van ons werk en was het samenwerken met de Khmers zeer intensief. Tijdens
onze afscheidsbarbecue zei ik tegen mama : "K'njom nue'k Kampuchea j'raan" (lk zal
Cambodja erg missen) Wel, van heimwee gesproken !!

Philippe
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DE BELGEN IN DE ROYAL NA\ry
Originele tekst door J.B Dreesen

Na de achttiendaagse veldtocht en de inscheping van de Engelsen uit Duinkerken
konden ongeveer 1500 Belgische zeelieden, waaronder 1200 vissers, Engeland
bereiken.

Sommigen onder hen wisten zich reeds in deze periode te onderscheiden, voomamelijk
bij de evacuatie van Duinkerken. Ze werden achteraf vereremerkt met het Oorlogskruis
1940 of met een hoge Engelse onderscheiding.

Bij deze cijfers dienen ook nog een 3000 Belgen gevoegd te worden die, ingescheept
aan boord van een Belgisch of ander koopvaardijschip, ergens ter wereld waren.

Op 27 september 1940 kreeg Luitenant Victor Billet, een Belgisch officier van de
mailboten, op zijn herhaald aandringen, van de Belgische regering de opdracht om,
onder toezicht van Admiraal Dickens, verbindingsofficier voor de vreemde marines in
Groot-Brittannië, een Belgische afdeling van de Royal Navy op te richten.

De rekrutering gebeurde in de belangrijkste havens van het Verenigd Koninkrijk door
tussenkomst van de waterschouten en speciaal hiervoor aangeduide
verbindingsofficieren, alsook op het Hoofdbestuur voor Marine van de Belgische regering
dat te Londen gevestigd was. De onder de wapens geroepen Belgen konden van de
militaire dienstplicht worden vrijgesteld op voorwaarde dat zij, voor hun inlijving bij het
leger, hun keuze op de speciale afdeling van de Royal Navy lieten vallen.

Victor Billet werd op 10 oktober 1940 tot "Lieutenant R.N.V.R' (Royal Naly Voluntary
Reserve) benoemd. Enkele dagen later, op 22 oklober 194A, nam hij de leiding van de
Belgische afdeling in het basisopleidingskamp van de Britse Marine te Skegness "HMS
RoyalArthuf op zich.

Dertig manschappen maakten deel uit van de eerste groep Belgen, meestal vissers
gerekruteerd in Fleetwood, die een militaire opleiding volgden. Victor Billet zorgde verder
nog voor de recrutering van een tweede groep, 22 man sterk, en zelfs een derde groep
die uit 51 man bestond. Hij zelf vertrok op 06 december 1940 met de eerste groep naar
de mijnenveegschool, "HMS Lochinva/'in Port Edgard.
Hij werd in Skegness afgelost door een ander officier die de dienst op de mailboten als
oorsprong had, Luitenant Jonckheere.

Een Admiralty Fleet Order van de 3de april 1941, otficialiseerde deze aanloop en
organiseerde op wettelijke basis de "RoYAL NAVY SEcTloN BELGE" (R.N.S.B.). De
Admiralty verkoos de benaming "Section Belge" boven die van "Belgian Section" om
verwaning te vermijden tussen de afkortingen R.N.B.S. en R.N.P.S. (Royal Navy Patrol
Service) die op identieke wijze worden uitgesproken.

Een bemanningsdepot werd georganiseerd in Devonport. Het lager kader van de Section
Belge werd gelijkgesteld met de Engelsen in de Royal Navy en kreeg dezelfde soldij. Als
enig onderscheid met de Engelse matrozen droegen zij een schouderstuk met de
aanduiding "Belgium". De officieren werden rechtstreeks opgenomen in de Royal Navy.
De schepen van de R.N.S.B. voeren de dubbele vlag de Belgische vlag naast de White
Ensign van de.Royal Navy. De commandant van de "Royel Arthu/' mocht één op dertig
manschappen als onderofficier kiezen. Na vijf weken opleiding in Skegness, gingen de
manschappen voor veertien dagen naar Devonport en daarna voor drie weken naar
"Lochinva/'.
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De Belgische Sectie van de Royal Navy was otficieel in werking getreden maar haar
stichter, Victor Billet, zou er om bepaalde redenen nooit de leiding van krijgen. Hij werd
op 15 april 1941 naar de destroyer "Brilliant" gemuteerd. Hij diende daarna bij de
kuststrijdkrachten en was bij amfibieoperaties betrokken. Als eerste en enige Belgische
vrijwilliger nam hij, op 19 augustus 1942, deel aan "Operation Jubilee" de beruchte raid
op Dieppe. Aan boord van de LCT 159 moest hij zorgen dat de tanks van het 14de
regiment aan wal geraakten. Twaalf uur later, als de resten van de invasiemacht zich
terug moesten trekken, werd hij als vermist opgegeven.

Niet alleen was Victor Billet de stichter van de Belgische Sectie van de Royal Navy, hij
was er ook de eerste gesneuvelde van. H'rj werd onze held uit de tweede wereldoorlog
en het boegbeeld van de Belgische Zeemacht.

Vanaf 31 januari 1941 begon men met de Belgen die in "Lochinvaf' gedaan hadden, de
"Quentin Roosevelf' te bemannen. Dit was een Franse aviso van 585 ton gebouw in
1917. Hrj behoorde oorspronkelijk tot de Franse marine maar de Engelsen hadden er
beslag op gelegd. Het schip werd tot begin 1942 op de Engelse kusten gebuikt voor de
begeleiding van de konvooien. Meegaande werden de Belgen die uit de opleiding
kwamen ingescheept aan boord van enkele andere kleinere eenheden waaronder de
"Raitea", de "Sheldon", de "Electra ll", de "Phrontis" en de "Kgrnof'. Gedurende gans
1941 bestond de Belgische Sectie van de Royal Navy uitsluitend uit de voornoemde
eenheden.

Al deze vaartuigen werd op de Engelse kusten gebruikt voor de praaidienst, begeleiding
van konvooien, patrouille en mijnenveegopdrachten. Voor de Belgen vormden ze als het
ware een doorgangscentrum van en naar de verschillende specialisatiescholen van de
Royal Naly, waar ze na afloop van de cursus de nodige ervaring en praktijk kwamen
opdoen. Er was op deze zes schepen geen plaats voor al de Belgen die uit de
gespecialiseerde opleiding kwamen.

Velen onder hen muteerden dan ook als "additional for training" naar diverse eenheden
van de Royal Naly, en zouden achteraf in de "Ship's Company" van deze vaartuigen
opgenomen worden. Bij het overlopen van de bemanningslijsten van sommige
slagschepen, vliegdekschepen; kruisers, destroyers, fregatten, korvetten, mijnenvegers
en ondezeeboten vindt men de namen van Belgen, meestal alleen, soms met z'n
tweeën of meer aan boord van hetzelfde schip. Verspreid in de enorme organisatie, die
de Royal Navy in de tweede wereldoorlog was, brachten zij door hun deelname aan een
variëteit van acties, hun individueel steentje bij tot de uiteindelijke overwinning.

ln januari 1942, na twee jaar stages en voorbereidingen, zijn de Belgen in de Royal Navy
klaar om ingezet te worden, enezijds voor de strijd tegen de Duitse U-boten op de
Atlantische Oceaan, andezijds voor de strijd tegen de mijnen. Twee van de voomoemde
kleine eenheden, "Phrontis" en "Kernof', bleven tot het einde van de oorlog door Belgen
bemand, maar het merendeel van onze landgenoten kreeg een nieuwe opdracht. Op dat
ogenblik omvat de R.N.S.B. reeds ongeveer 300 man.

Begin 1942 werden de korvetten "Godetia" en "Buttercup" aan Belgische bemanningen
overgedragen waarbij zij onder dubbele, Belgische en Britse, vlag gingen varen. Het
waren vaartuigen van de Flowerclass, 900 ton, 61 m lang, die 15 knopen konden lopen
en uitgerust waren voor ondezeebootbestrijding.

Onder leiding van Commodore Stephenson, verantwoordelijke voor de training aan
boord van de escortevaartuigen in Schotland werden de twee korvetten intensief
opgewerkt. Daarna werden ze ingedeeld bij de groep 85 van Commandant Boyle die in
de Antillen strijd leverde tegen de Duitse U-boten. Tot het einde van het jaar begeleidden
zij samen met de andere eenheden van de groep de konvooien tussen Trinidad, Cuba,
Key-West en New-York.
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Londen riep groep 85 terug uit de Cariben om de bedreigde Noordatlantische Oceaan te
versterken. Ze keerden terug in twee groepen, de ene, met de "Godetia", via Gibraltar,
de andere, met de "Buttercup" langs New-York.

Begin 1943 kwamen de twee korvetten in een konvooibegeleiding terecht die tot de
hardste van de tweede wereldoorlog mochten gerekend worden, nl : TM 1 (Trinidad -

Middellandse Zee) en SC 122 (Slow Convoy Halifax - Engeland).

Op 28 december verliet een konvooi Trinidad. De escorte bestond uit de destroyer
"Havelock", leider van de groep 85 en de kOrvetten "Pimpernel", "Saxifrage" en
"Godetia". Van bij het vertrek moest de "godetia" het negende tankschip, dat achterbleef,
bijstepen.

Op 9 januari kwamen de U-boten in de aanval. Gedurende drie dagen en drie nachten
bestookten zij het konvooi en brachten zij, zonder zelt ook maar enig verlies te lijden,

zeven van de negen tankschepen tot zinken. De escortevaartuigen moesten beurtelings
in de tegenaanval gaan en schipbreukelingen opvissen. Soms kon de bemanning het
silhouet van de U-boot in het heldere water zien. Ladingen ontploften in de diepte,
schudden de ondezeeërs doorheen. Men moest de schipbreukelingen trachten op te
pikken, de gewonden vezorgen en vooral de strijd voortzetten.

Tijdens dit konvooi ging de sloep van de "godetia" de bemanning van het getorpedeerde
schip "British Dominion" uit de vlammenzee redden. Daar zii dachten dat de
Vlaamssprekende Belgische zeelui Duitsers waren, schreven de Engelsen, zodra ze in
veiligheid waren gebracht, volgende opdracht op een foto van de korvet : "Aan de Duitse
officier die ons oppikte". Uiteindelijk bereikten de overlevenden van de TM 1 Gibraltar.

De "Godetia" stevende daarna terug naar Engeland om de konvooibegeleiding in de
Atlantische Oceaan op te nemen.

Op 5 maart 1943 hielpen de "Godetia" en "Buttercup" bij de verdediging van het konvooi
SC 122. Een twaalftal escortevaartuigen trachtten in een verschrikkelijke storm twee
konvooien tegen de aanvallen van U-boten van drie samengebrachte smaldelen te
beschermen. De "Godetia' redde op zijn eentje 165 schipbreukelingen. Hij ontweek een
torpedo en ùel een U-boot aan de oppervlakte aan.

Van 16 tot 19 maart werden 21 koopvaardijschepen van het konvooi SC 122 gekelderd,
voor een totaal van 141.OOO ton. vier dagen later was Greenock eindelijk in zicht.

Nadien ging de "Godetia" zich bij de groep jagers in de Golf van Biscaye voegen en viel
weer samen met de "buttercup' voor de bezetting van de Azeoren.

De bemanningen van beide korvetten kregen dan een opleiding voor de landing in
Normandië. ln juni en juli 1944 kruiste de "Buttercup" voor het geallieerde bruggehoofd in
Normandië en was belast te patrouilleren tegen de aanvallen van de motortorpedo en
zakduikboten. De "Godetia" deed de konvooibegeleiding van en naar de
landingsplaatsen.

ln december 1944 werden de korvetten opgelegd en de bemanningen werden ter
versterking naar de 118de flottielje mijnenvegers of naar de Belgische haven gestuurd.

DE "MOTOR MINESWEEPERS''

Een deel van de Belgen in de Royal Navy dienden vanaf 1942 aan boord van de
M.M.S.'ers (Motor Mine Sweepers), kustmijnenvegers, Mickey Mouse zoals de
bemanningen deze schepen noemden. Het waren houten schepen van 37 m lang en
175 ton brut. Een dieselmotor van 500 PK zorgde voor een snelheid van 11 knopen. De
bewapening was een 20 mm kanon en 4 mitrailleurs. De bemanning bestond ut 20 man.
ze waren uitgerust voor het vegen van akoestische en magnetische mijnen. Ondanks
hun relatief kleine afmetingen waren het uitstekende zeeschepen.
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ln mei 1942 kwamen de 5 eerste Belgen toe op de MMS 188 die op 28 mei van dat jaar

in de vaart kwamen. MMS 188 werd afgedeeld bij de 118de flottielje die in Harwich
gebaseerd was. ln juli 1942 komt een tweede MMS met Belgische bemanning in de

vaart, de "191", om zich bij de flottielje te vervoegen. Op 30 september 1943 volgen dan

de "193" en de "187" om op 1 februari 1944 de reeks te besluiten met de "77" en de "43".

De mijnenoorlog bereikte in 1942, op de oostkust van Engeland een tot dan toe

ongekende intensrteit. De Engelsen verloren in korte tijd 21 schepen, voor een totaal van

43.000 ton, zonder te spreken van de destroyers en mijnenvegers die gezonken z[n af
beschadigd werden.

De mijnenvegers van "Norecommand" hadden tegen 2 juni 1942,3000 mijnen vernietigd,
maar op dat ogenblik had de mijnenvegersvloot in de thuiswateren rond Engeland reeds
140 eenheden verloren. Niet alleen moesten binnen- en buitenpassen geveegd worden
voor het scheepvaartverkeer langs de kust, maar ook de toegang tot de Thames moest
openblijven voor de konvooivaart naar Londen.

Drie jaar lang zullen de Belgische mijnenvegers samen met hun Britse en Nederlandse
collega's een geschiedenis schrijven zonder grote woorden. 's Morgens vertrokken ze
naar zee met een welbepaalde opdracht om 's avonds weer terug binnen te komen, vijf
dagen na een. De zesde dag werd gebruikt voor ravitaillering, onderhoud en herstelling.

Het waren geen ophefmakende acties die de wereldpers haalden, maar een dagelijkse
sleur van zich steeds weer herhalende bewegingen "Minesweeping stations" - "Out

sweeps" en een andere lange dag was weer begonnen.

Op 5 oktober 1944 vertrok de 118de flottielje naar Oostende om er's avonds toe te
komen. 's Anderendaags kregen de bemanningen een halve dag vrijaf om hun
terugkeer, na vier jaar, in België te vieren.

Op 7 oktober herbegon echter het mijnenvegen. Ze werkten zich in de daarop volgende
maanden stelselmatig een weg langs Zeebrugge, Walcheren en de Scheldemonding om
de toegang tot Antwerpen zo snel mogeltlk vrij te maken.

GEBOORTE VAN DE ZEEMACHT

De ministenaad had in november 1944 beslist het effectief van de Belgische Sectie van
de Royal Navy met 1200 vrijwilligers aan te vullen, cijfer dat op 30 juni 1945 bereikt werd.

Op 1 februari 1946 werd de Royal Navy Section Belge omgevormd tot de Belgische
Zeemacht, die de tradities van de Sectie zou verder zetten.

Op 13 september overhandigde Z.K.H. Prins Karel op het Wapenplein te Oostende aan
de Zeemacht haar Standaard die de volgende vermelding draagt :

NOORD-ATI-ANTISCHE OCEAAN voor het aandeel in de konvooivaart.

NOORDZEE voor het aandeel brj het openhouden van de vaarwaters op de Engelse

Oostkust.

KANAqL voor het aandeel in de landing van Normandië op 06 juni 1944.

SCHËLDE voor het aandeel bij het vrijmaken van de Scheldemonding en de haven van

Antwerpen.
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FE- trKEN AAN DE EENHFID

16-17 juti 96

O5 oeVtember 9b

OO5T-9I VONIË-F R NJ

Luit enant VEKYENNE (terug
Luitenant DE DECKEK (vertrek
àe duur van vier maanden,

CAMFODJA

ôezoekte TOELKA?ELLE van Mevrouw Mami NAKAMURA
metr een ploeq van àe Japanoe Televîsie (NHK) in het,

kaàer van een, reporLaqe over àe ontmantr,elin4 van àe
chemische munihie in àe werelà.

ôezoek te TOELKATELLE van àe Voorbereîàenàe
Commiasie voor àe Orqanioalie van het Verboà vân

Chemische Wapeno (O?CW - Or7anieation lar f,he

Trohibibion of Chemîcal Weapono)

o? 04 okLober 96) woràt afqelost door
o? 01 okf,ober 96), Deze laaf,sf,e ver\rekl voor

Luitenanr ter Zee ï. CHARLIER, 2Comà van àe Groep Duikero-On,r,mîinere, en

156tMai H. MATTHEUO zijn op 12 oepT,ember 96 verLrokken naâr Camboàja,
waar zij Luitenant" V. MUYLKENO en Aàjuàanf, Jf. HERMAN zutlen aflossen
(feru6keer voonien op 01 okf,ober gO).
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Zondag 01 september 1996, traditionele bedevaart te Stavelot. Even na 10 uur vertrekt
de stoet met op kop de harmonie "l'Émulation" en de standaarden richting kerk. ledereen
is op post, alhoewel de groep zienderogen van jaar tot jaar kleiner wordt. Zln o.a.
aanwezig Kolonel b.d. BERTIN, voozitter van de Verbroedering, de Heer Burgemeester
BLEUS, burgemeester van Stavelot alsook zijn collega's burgemeesters van Spa en
Malmédy, onze meter Mewouw SEVRIN en de Korpscommandant van DOVO, Majoor
SBH DE VROE. Mewourw GEORGES heeft zich laten verontschuldigen om
gezondheidsredenen.

Na de plechtige hoogmis, opgedragen in de twee landstalen, begeeft de stoet zich naar
het nationaal monument. Volgt het klassieke scenario met de bloemenneerlegging
voorafgegaan door een redevoering van de Korpscommandant van DOVO en door de
lezing van een gedicht van de Heer LALLEMAND, speciaal voor deze gelegenheid
geschreven. Na de Last Post en het nationaal volkslied zet de stoet zich terug in
beweging richting stadhuis. Een kleine ptechtigheid met Dloemenneerlegging volgt aan
het monument voor de doden van de stad Stavelot.
Verzameld in de kapittelzaal luisteren de aanwezigen aandachtig naar de redevoeringen
van de burgemeester en van Kolonel BERTIN. De burgemeester vertelt onder meer
waarom de stad in onderling akkoord met de Korpscommandant van DOVO afgezien
heeft van het peterschap. Kolonel BERTIN benadrukt het "koninklijk" worden van de
Verbroedering en geeft samen met de Korpscommandant een klein bronzen beeld aan
de burgemeester van Stavelot teneinde de vriendschapsbanden te verstevigen tussen
de stad en de ontmijners. Het is een kopij - het originele behoort toe aan Mevrouw
GEORGES - van een beeldje dat een ontmijner aan het werk met een detector voorstelt.
Na het aperitief heeft iedereen heerlijk genoten van de maaltijd opgediend in de
herberg Saint Remacle.
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Kolonel b. d. BERTIN
Voor zitter van de Koninkfij ke
Verbroedering der Belgische
Ontmi j ners r

Livingstonelaan 22
3OBO TERWREN

MC/eijfage
2e juni L996.

Mijnheer de Voor zLtter,

U heeft om de titel van nKONfNKLIfiz verzocht ten
gunste van de trVerbroedering der Belgische Ontmijnzers".

Ik heb de eer U te l-aten weten dat het de Koning
behaagd heeft op uw verzoek in te gaan.

Hierbijgevoegrd vindt U het offi:j.eel brevet. dat
de beslisslng van de Vorst bekrachtigt.

Geliever'Mijnheer de Voorzitter, de betuiging van
mijn hoogachtlng te aanvaarden.

De Kabinetche f van de Koningr
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çûIeis te Brussef,

28 juni 1-996.

fo{ijrr{ner {e'l/o çrz itter,

tLfr"6 dc eer tt te fiericfrten, dat Zi* Mqiesteit de

K*in!, geaofigeaeni aan îtw n)ens,

de",|ÆKBKOEDEruNçtDEKtsELçrSCe{EANrlvfi .je{Ens"

macfrtigt, oanaf freden, de titef aan 'f@ninftfij( te uoeren.

Çe{iet€, WîxfrEer {e'l/oorzitter, {e fueturyry rton

rnyn froagatfrttn7 te a&rnr)n&r{en.

De g{06irætcfief u$rt {e Ksniug,

.*-4
s

.A
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C'est alors que la liesse ne s'est point tûe encore I

Si chacun clame et joie et bonheur retrouvé
C'est que hors nos frontières les teutons sont boutés.

Pourtant il en est pour qui la guerre dure encore I

Parmi eux, beaucoup trouverons l'horrible mort
Cruelle destinée d'ou naquît le malheur,

Dans cette cohorte que fut celle des demlneurs,
Qui, volontaires avaient acceptés leur sort.

Face a cette détresse, il fallait réagir ?
Ceux à qui la chance avait fait la part belle

Convinrent, tout aussitÔt de se réunir,
ll y a cinquante ans éclosait "La Fraternelle"

Vous qui êtes-là ! Je vous demande tout de go,

Que très pleinement vous viviez un scénario !

Voyez denière moi cette verte colline
Vous allez l'investir pour enlever les mines I

Hélas ! l'herbe a poussé, le sol en est masqué
Dans ce fouilli, le détecteur ne sert à rien
Et cependant, au sommet il faut arriver

C'est à genoux - peur au ventre - mine de rien

Qu'avec une sonde et grattant avec les mains
Les mortels engins sont sortis de leur tanière.

Si ? vraiment vous avez ressentis cette histoire
En pensant rendre vie à la terre nourricière,

Entrevoyant paix et douce lumière,
Pensez à ceux des nôtres morts sans vaine gloire.
C'est pour ces raisons, ô vous qui fûtes nos amis
Qu'en ce jour anniversaire nous sommes réunis.

Vers vous vont nos penséês, Chers Compagnons,
Pensées qui, de nos âmes, viennent du tréfonds !

Si vos noms, dans le bronze sont ici gravés,
C'est grâce à Stavelot qui tient à vous honorer,

Elle qui se trouva au coeur de la tourmente,
Se dot d'ètre remerciée pour sa clémence.

Mais avant que ne s'arr^rete cette fiction,
Voyez-les alignés comme prêt a I'action
Avec dignité rendez donc les honneurs

A ces Cent Vingt cinq hommes, tous des démineurs

1B

Marcel Lallemand - 01 septembre 1996



Deux fleurs, côte-à-côte, croissaient le long du chemin.
Frêles et très jolies elles rêvaient de leur destin.
Leurs minois d'anges souriaient sous le soleil,

Elles pensaient qu'un jour leur vie serait merverlle.

N'est-ce point là, qu'à toutes ce rêve soit inhérent?
Qu'un jour, plus tard, elles deviendraient comme leur maman.

Elles ignoraient que l'abeille devrait se poser
Délicatement sur leur fragile corolle...

Afin que sur leurs étamines virginales
Soit déposé le pollen pré natal.

Hélas! est venu un monstre ignoble et cruel,
Honible, assassin, pervers, sensuel.

Les deux fleurs furent coupées, humiliées.
Alors, de faim et de soif elles dépérirent
Sans qu'un rayon de soleil eusse éclairé
Celles qui se nommaient Mélissa et Julie.

S'il est vrai, que là-haut veille sur nous un Dieu?
Pourquoi donc tolère-t-il ce crime monstrueux.

Peut-il encore après une telle action
Prêcher, qu'au pêcheur, soit accordé le pardon?

Aujourd'hui tout se meurt dans la mélancolie.
Avec votre départ, notre âme se terni.

Ne reviendrez-vous plus, Mélissa et Julie? et toutes les autres?

M. Lallernand
22 aout 1996
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)ectrie ?RA?ANT

De jaarlijkoe maaltijà ler ere vân onze patroonhetliqe àe Heiliqe tarbara heefT'

Vlaato op zateràa7 07 àecember 1996 in:

La Maieon àeE Ailes

Kue Montoyer 1

FKUXELLE9

12OO Hr : bar o?en

1245 Hr : a?erif,iû
1315 Hr : maalhijà

lnschrijvi nqen vô6r 20 november 1996 door

?ersoon o? rekeninq Nr OOO-O817353-31

Ontmijnero Sectie Ôrabanï te Tervuren,

rvtENu

Cocftaiffldaison
***

gt,orI,in6 van 1,OOO ÔF ?er
van àe Verbroederinq àer

Qalryie*e de sattnwn {mlépirutr{s

SarceM*ison
***

Le MWt {e C annr{ au Mie[ {' trcadtt

lPommes santées
***

Tirrwnisu
***
Cofe

ééng{as d%{ekunzfur - A{sace AOC - frd.O.
y" f tes Cfrâtean AONT KOUSSET - 7ère Côtes {" tsûA, - AOC - lvt[. C

gectie WE 9T-VLAAN DE RE N

De jaarlijkoe maall,ijd heeft Vlaafe oV zondaq 01 àecember 199ô,
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DIAMANTEN BRUILOFT (60 jaar huvrnelijk)

Kolonel b.d. en ltlevrouw F. POSSCHELLE hebben hun diamanten bruiloft
gevierd op 31 augustus 1996.

O nze h artel ijke ç I ul<we nse n

GOUDEN BRUILOFT (50 jaar huwelijk)

Hebben of zullen hun gouden bruiloft vieren :

De Heer en Mevrouw Fernand BOSCH op 28 september 1996

De Heer en MevrouwAlfred DELESCAILLE op 30 november 1996

* De Heer en Mevrouw Léon BOLIAU op 30 november 1996.

O nze h arte I ijke ge I ukwen se n.

HUWELIJKEN

De Sectie West-Vlaanderen meldt ons
met Juffrouw Lies LARIDON op datum

Onze gelukwensen aan de ionggehuwden.

NECROLOGIE

het huwelijk van de Heer Jackie ROLLEZ
van 15 juni 96.

Men meldt ons het overlijden van

de Heer DUBUISSON (Sectie Henegouwen) overleden in augustus 96

de Heer Jozef VANDORPE (schoonvader van Majoor v/h Vlw b.d. DHAENE)
overleden op 30 juni 1996

lCLC Luc DESPLANCKE (alias Lange Luc), oud ontmijner van het Detachement
POELIGPELLE, overleden op 50 jarige leeftijd bij een verkeersongeval op
16 juli 1996

de Heer Paul CRAEYMEERSCH (Sectie West-Vlaanderen) overleden op
11 september 96 op 83 jarige leeftijd

DOVO en de Verbroedering bieden de familie hun innige deelneming aan.
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@
lpout 

me*ures 
I

Ziekte 237t0 Maladie

Huwe$k t258t Mariage

Crebooræ rc753 Naissance

Pensioen 4{n0 Pension

Vertrek eenheid 7ffi0 Dépan unité

OryevaI 17450 Accidem

Fonds George 15000 Fords George

Subtotaal 91084 Total parttel

TOTAAL 1 59 475 TOTAL

FINANCIELE SITUATIE OAD
o1 tol /96

SITUATION FINANCIERE DAS

KASSA 27 t96 CAISSE

BAÀIK 77A33 BAI.IQUE

STOCK $4765 STOCK

TOTAAL 254994 TOTAL

Lidgelden 70000 Cotisation

ktrestcn 623 Jntérêts

Verkoop 27tÙs Vetre

Fods George 15000 Fods Creorge

Subtotaal 1 1 2928 Subtotaal

lPas 
pour membres 

I

Kransen 3765 C'erbe

PR 3100 PR

Bezoeken 3535 Visiæ

Prijs ontmijær 25t0 Prix Démirew

Fods George 1s000 Fods George

Litlkaaræn 33750 Cotisation UFAC

Vlag Verbroedering 6na Qwæ part drapeau

Beheerskosten 62t Frais gestion

Subtotaal 68391 Total partiel
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Op aanàringen vân Luitenant'-Generaal Francis triquemonl, laatete
Apperbevelhebber van àe telgieche SLrijdkrachten in Duilslanà (ôgD), werà
een seT met àrie viàeocaosetteo oâmenqeetelà waarin àe ooro?ronq en àe
qeachieàenie van het ôezettingoleqer en àe tgD (1945-1ggo) verhaalà
woràen.

Dit, uniek àocumenï, mel zeer veel archiefueelàen en verochillenàe
1etui1eniosen, is inmiààelo v erkrijqb a ar.

Deze eer, met' een waaràe van 75o ôF (verz.enàin7akooten inbeqrepen), kan
beslelà woràen bij:

Tercitoriale gfaf tgD
5ec \jC-àCL

?ost, C1 4O9O fr7D

Gelieve o? uw beoï,ellinq het aantal eets en àe qewenof,e versie (N of F) te
vermelàen. De bef'alin4 gebeurL vooraf per qekruiote cheque of àoor een
ov ero ch rijvin q oV r ekeninq Nr O 01-17 561 B4-75,
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