
Ongevallen die zich in België 
hebben voorgedaan bij de fabricatie, 

de ·berging en het vervoer van springstoff en 
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Honorair Hoofd van den Dienst de r Springstoffen. 

( , 'ame11-vritt i11g.) 

Dit opstel van den H. Levarlet is bet vier de vervolg op eene 
chronologische opgave der ongevallen d ie zich in B elgië hebben 
voorgedaan bij de fabri catie, de berging en het "' ervoer van 
springstoffen , verschenen achtereen volgens in de tweede en 
derde aflevering van 194 1 en de derde en vier de van 1942. 

In de inleiding van zijn belangrijk werk, wij st de auteur er 
op <lat dit noch een wetenschappelijke studie, noch een gewrocht 
zijner ver beelding is, maar wel een al te vaak t r agisch over 
zicht van de ongevallen, waartoe de springstoffen in ons land 
aanleiding gegeven hebben ter gelegenheid van hun fabr icatie, 
hun vervoer en hun bewaring; hij dru k t zich verder ui t a,ls 
volgt : 

« Opgemaakt volgens het arcbief van den d ienst der spring
stoffen , ressorteerend onder het M ij nwezen, is deze opg,ave 
slecbts volledig, voor zoover di t arch ief zelf v~lledig is; de 
onuitgegeven inlicb tingen , welke industrieelen of openba re be

sturen mij zouden kunnen verstr ekken , zullen met levendige 
belangstelling worden ontvangen. 

De ettelijke ongevallen, welke zich in de ou de N ederlanden 
hebben voorgedaan en waarmede ik m iju werk aan vang, wer-
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den opgel eekcnd omdat ik ze toevallig bij mijn lezingen ont
moettc : d ezc inleiding is n atuurlijk zeer fra.gmentarisch ; het 
zou nuttig zijn ze aa n te vullen door versla.gen van denzelfden 
a.ard, welke welwillende personen mij zouden kunnen bezorgen . 

U itzondcrlijk slech t.6 zal men hierna. ongevallen aantref
fen t e wi j t en aan het gebnùk van de spriugstoffen . Het gebruik 
blipft vc rre weg de v~ rnaamste oorzaak der ongevalleu ver
wekt door de s pringmiddelen, maar het valt buiten de bevoeg
b eid vau d en dienst '"1 .:r springstoffen. 

l\loge mijn we rk de fabrikauten, de honders en de expediteurs 
van spriugstoffen interesseeren en waarschuweri en mij toela
ten , na mijn oprus tstelliug, in zekeren zin de rol de waakzaam
h e id ,·oorL te zetten , welke weleer het wezen van mijn opdracht 
,vas . » 

H ot werk beg in t met eenige gegevens over vier historische 
ontploffingcn in de tlude N ~ck rlanclen : den 7 Augustus 1546, 
in d en Krui ttornn te M echelen ; den 11 Juh 1554, in het klooster 
d er l\ fincierbrc,Pders t<' Luxemburg ; den 24 Juli 1680, in den 
:Kru ittor en t e Hcusen ; den 7 Mei 1745. in de citadel te Door
nik. 

Daar na vc, lgLn , wrdeL•!d over de ti jdsspanne 1793-1830, 16 
onge vallen , waarvau er verscheidene zich hebben voorgedaan 
t e r g elegenheid . va u militaire transporten, verder, a.chtereeu
volge n s, de b eschrij vin gen van een veert igtal ont ploffingen in 
den loop d er j a ren 1831 t:.ot 1860, van bijna een zelfde aa.ntal 
gedurende de p eriodes 1861 tot 1880 en 1881 t:.ot 1890 en van 
ongeveer zeventig ongevallen verdeeld over de jaren 1891 tot 
1900 . 

D e opgave, gegeven in deze aflevering, is een toevoegsel aau 
d cze d er ongeva llen vau de jaren 1881 tot 1900 en beva.rt acbter
een volgens : 

D en 3 Augustus 1883 : een bliksemslag in de dyna.mietfabriek 
te Balen; 

D en 1 7 derzelfde maand : een ontploffing in het nitreerhuis 
van d e zelfde fabriek ; 

In Janua ri en April 1886 : twee ontploffingen in dezelfde 
dynamietfabriek ; 
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D en 28 F ebruari 1887 ontploffing van cen palronenm akerij 
ü1 dezelfde fabriek; 

Den 31 Augustus 1891 : braud der li thotritcfa brick. te Stem
bert; 

Den 14 Februari 1898 ontvlamming in de ncoclast,itofabriek, 
te Jambes ; 

Den 27 October 1898 : ontploffing in de dynamictfabriekeu, 
te Arendonck ; 

Den 7 April 1899 : ontploffing in hct fo r t, van .Hoei ; 

Den 25 Februari 1900 : ontploffing van afva.lzuren in de 
dynamietfabriek t e Balen; 

Den 31 Juli 1900 : ontploffing van cc n pat ronon make rij m 
de fabriek , te Jambes. 




