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De Onttnijner

MAANDELIIKS tsULLETIIN

DER VERBROEDERING

DER BELGISCHE ONTMTTNERS (\/.2.\M.)

Op het einde van cle la:rtste oorlog die ons lancl Yerwoestte,

gruÂ ,1" overheden zich rekenschaP \'â1) de nooclzakelijk-

Éeicl niet alieen goecle soldater-r te vornen urear ook uitste'

kende burgers. In het licht van de ervaring opgedaan gedu-

rencle de Èezetting begreep men dat deze trvec staten, bur-

gers en soldaten, àp .llaai inwerkten, en dat het-onmogeliik
iu,ls ..r, goed st-,ldàat te z\it indien men vooraf geen goed

bu.ge, uvàs gewecst. Om te kunnen bijciragen tot <le verrve-

,..rli1ki.rg vàn dit doel werd de I)ienst voor Opvoeding in

het Leger gesticht.

Deze Dienst die voor ideaal heeft de soldaat beter ziin
land te leren kennen en het meer te leren liefhebben heeft

sin<.ls zijn ontstaan lofaardige pogingen aangewend die de

mooiste verwachtingen waardig zijn.

Oncler de verschillende bedrijvigheden noteren we het

regelmatig verschijnen van verscheidene tijdschriften' Som-

mige hebben als doel onze militianen na het einde van hun

diensttijd voordeel te doen trekken uit de hoogst nuttige
Iessen én ervaringen. Ze uachten hun kennis ten opzichte

van verschiliendJ ambachten te verbeteren of wensen hen

ook nog een juist begrip te geven over zekere belangrijke
organismen zoals bv. de Spaarkas, enzomeer. Er zrjr, er

"nà.r. 
*"rruan het doel hierin bestaat dat men onze instel-

lingen en onze vaderlandse geschiedenis beter wil laten ken-

nen.

« Deze die de reden kent en bemint waarvoor hij ter ver-

dediging wordt opgeroepen is gereed er zich voor te offeren.

We denken dat deze aanhaling de eerzucht van de Dienst
voor Opvoeding in het leven heeft geroePen. Edele eerzucht

die de levendigste lof verdient en die de eerzucht van allen

moet worden

Het is daarom dat we gedacht hebben U van tijd tot tiid
een kleine samenvatting te geven, een kleine samenstelling

als U rvilt, uit zekete van rieze brochures. l)e l)ienst voor

Opvoeding in het Leger verlecncic ous hicrtoe z-iirl z.cr
vrrendelijke cn begii;peiijke rcelating. rve bcginue n hier -

mede vendaag ai en gcrcn U ecu kcirt oi'crzicilt uit r' ()trzc

instellirigen 
- 

DE SI'À^AT... nfi (i1j ,,, een tijdscirrit,
dat opgesteld r.vordt door de Heer Jean Daloze. We durvetr

hoperi dat dit klein verslag sommige otrzcr le,leu zal ren'
rpôr",, u- tot eerl voiledige lezing over te gaau. (Nler.r kan
het zich aanschalÏen in het Geographisch rnilitair Iustituut,
2, Kloosterlaan, te Brussel door het storten van de rl-ratige

som van 7 [r. op Postcheckrekening Nr 22+.34.)

De Dienst voor Opvoeding in het Legcr vinde heir de

uitdrukking van onze diepste dankbaarheid.

ONZE INSTELLINGEN

DE STAAT... ZrlT GLI

In een eerste hoofdstuk bevestigt de schijver dat de Bel-

gische Staat democratisch is. Ne in het kort enkele over-

zichten op de sociëteiten te hebben gegeven en na aange-

duid te hebben dat, door de Grondrvet van 7 Februari 1831

de Belgische Staat de democratische vorm heeft aangenomen
komt de schrijver er toe ons te herinneren aan de grond-
beginsels die aan de basis iiggen der democratie .Eerst be-

paalt de schrijver de dictatuur en vervolgens door tegen-

I:,tt"t 
doet hij ons beter begrijpen wât democratie eigenlijk

Dictatuur zegt hij, herkent men aan 4 tekens :

« 1. I)oor ecn vollcdigc rri;heid r,an handelen toe te ken-
nen âan de rnachtshebbcr- schaft ze de controle van het volk
#. » (blz. l2).

P.C.t{

Secietariaat : .30, Sint-|ansstr'ârlt, Tervttren

iiedactie : Lunette 8/9 Berchtn-Ântwcrpt,r

0% ?liawe W

(Zie vervolg blz.2)



In zulk een stelsel is het de dictator die handelt en denkt.
De andere burgers kunnen en moeten zwijgen. Ztj mogen
slechts hun gedachten kenbaar maken zolang deze eenvor-
mig zijn met deze van de dictator.

« 2. De dictatuur kent slechts de persoonlijke macht van
een man die dan versmelt mer de Staat. » (blz. l2).

I-Iet is dit juist dat Hitler verwezenlijkte in Duitsland. Hij
en de l)uitse Staat waren één.

« 3. De dictatuur ontsraar dikwijls en blilfr voorr besraan
door het geweld. Hoe zou het anders kunnen 2ijn, wanneer
één alleen zijn. eigen opvatringetr aan een gans volk wil op-
dringen. De sluipmoorden re Munich, de handelingen dèr
Gestapo's en de concentratiekampen zijn allen sombere af-
beeldingen van deze bevestiging.

« 4. l)ictatuur eindigr altijd slecht. » (blz. l3).
Volgens onze bescheiden mening is deze nora eerder re

rangschikken bij de bijkomende kenmerken der dictatuur.
FIet is eerder een vaststellingr een logisch gevolg dan een
essentieel kenmerk van de dictatuur. In feite zijn er toch
noch andere regeringen die verkeerd kunnen aflopen. Een
parlementaire regeringsvorm bv. die naar regeringsloosheid
zou overgaân. En langs de andere kant kan men een dicta-
tuur begrijpen die niet in bloed zou eindigen. Dit gezegd
zijnde bekennen we graag dat in de praktijk een dergelijk
slot dikwijls het einde van een dictatuur betekent.

Na op zulke wijze de bepaling van dictatuur gegeven re
hebben geeft de schrijver de kenmerken der democretie :

« L De democratie, schrijft hij, verzekerr de vrijheid van

mening der burgers. Deze mogen spreken, schrijven, zich
verenigen zoals zij het wiilen. Zij mogen niet illes doen,
want er zijn v/etten en rechters. Maar de \À/etten worden
gestemd door deze die zij gekozen hebben en die ze ook
afzetten kunnen. » (blz. l4l.

« 2. De democratie eist vrije verkiezingen die tijdelijke
en_herroepbare volmachten roév.rrroo*en.-» (blz. 14). '

I)it is een logisch gevolg van her eersre. Inàien mén wilt
clat de vrijheid van mening gewaardeerd wordt, moeten de
burgers vrlj zljn hun vertegènr.voordigers te kiezen en ze,
ingeval het bleek dat hun u".t.ou*en slecht gesteld was,
ook kurrnen vervangen.

« 3. Het princiep van de scheiding der macht komt tot
uiting in de democratie. » (blz. 14). -

. Het.is !e ?eggen: deze die de werten maken zijn niet
dezelfde als deze die ze uitvoeren en ook niet als dÉze die
oordelen over de goede toeplssing ervan.

« Een minister of een 
- 
afgevàardigde kan geen burger

gevàngen zetten » en verder « een rechter die iemand ge-
vangen zet mâg de wer niet wijzigen om gemakkelijker de
burger te kunnen gevangen nemen-. » (blz.- l4).

« 4. In een democrarie wordt de Staatsorganiiatie in de
grondwet verenigd die de spelregels codifieert.

'fot daar dan clc grootste kenmerken der democratie.
Blijft nu nog te zien hoe Beigië de democratie rvel verwe-
zeniijkt. Dit bestudeert de schrijver in de r.oigende hoofd-
stukken waârvan rve U in ons volgend.rrr*À.. een kort
verslag zullen van §even.

EEN IN11 ERVIEUW
Kort na zijn terugkeer uit de Grote Ronde is Stanneke

Ockers zo vriendelijk geweesr ons een interview roe te staan,
dat waarschijnhjk vele van onze sportliefhebbers mer inre-
resse iezen zulien, we trachten het U zo goed mogeli;k in
zijn eigen woorden na te vertellen opdat het niets van zljn
waarde zou verliezen.

Wat velen waarschijnlijk niet weten is dat onze Ockers
een oud-onlmijner is, zoals hij ons zeif verklaarde werd hij
op 15 Maart 1945 opgeroepen als ontmijner en bleef gemo-
biliseerd tot 11 September 1945. Hij heeft dus zes maand
dienst gedaan in de Kompagnie der Ontmijners die haar
rverkterrein had te Nieuwpoort-bad.

En dan gaI hij ons een kort objectiel verslag over de
Ronde van l'rankrijk.

Over het algemeen, zegde hij, was de ronde zeer lastig,
bijzonder voor deze die er voor de eerste keer aan deelna-
men; maar voor een renner in goede forme en met onder-
vinding is de Tour een enige gelegenheid om zrln kunnen
te tonen.

Voor de inrichters betekent het een reuzenorganisarie,
maar ik wil hier graag bekennen dat de inrichting tip-top
in orde was, Logischer wijze wordt het reglemenr aangepast
aan de inrichting en daar er kopmannen en helpers in de
ronde zitten was het wenselijk dat bepaalde punten zouden
herzien en veranderd worden (vooral het punt van de « dro-
ge guillotine » zoals de deelnemers hetzelf noemden).

Voor wat het aantal deelnemeTs aangaat, meen ik dat
Frankrijk zijn aantal deelnemers met minstens 30"/o zot
kunnen verminderen, gezien er nu te veei meelopers zijn
ilie voor de andere in de eerste ritten een sta in de weg
betekenen. FIet resultaat zou hetzelfde zijn met dit verschil
dat er minder kosten zouden zijn voor de inrichters.

De afstanden der ritten zijn beter gekozen dan in de
Itonde van Zùitserland waar deze u..l t. korr waren en
aldus bepaalde zwakke krachten begunstigd werden.

(Zie vervolg blz. 3)
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DE PENSIOENEN
Wii geven hieronder een samenvatting van de voornaam-

ste wijzigingen die onlangs aan de wet op de herstelpen-
sioenen werden gebracht (Staatsblad van 18-lJ-19.itt).

De spanningen van I en 1,5 voorzicn voor de invalidi-
teiten van 10 en 15 o/o worden respectieveli,k op 2 en op 3

gebracht, te rekenen van I Januari 19+8. Hieruit kunnen
wij afleiden dat deze pensioenen ger\'(ron rvcg vcrdubbeld
zlJn.

De pensioenen voor oorlogswezen (wezen die vader of
moeder hebben verloren) worden vanaf 1 Juli 1946 \'ervan-
gen door het toekennen van de familievergoedingen, uit te
betalen door de compensatiekas waarbij de overledene vroe-
ger aangesloten \À/as. Zo de overledene persoon niet aange-
sloten was, zal de vergoeding betaald worden door de Na-
tionale Compensatiekas voor Familievergoedingen en ten
laste van de Staat. Herinneren wij terloops er aan, dat deze
familievergoedingen betaald worden tot op de ouderclom van
l8 jaar en dat het maandelijks bedrag 700 fr. is, zo de moe-
der werkt, en 940 fr. zo de moeder niet werkt en zich uit-
sluitelijk bezig houdt met de opvoeding harer kinderen.

De volle wezen ontvangen samen de familievergoedingen
en een weduwe pensioen. Dit laatste pensioen rvordt uitge-
keerd tot dat het jongste kind de leeftiid van 21 jaar be-

reikt heeft.
Anderzijds is de tussenkomst van de Comn'rissie voor

vergoedingspensioenen niet meer vereist bij het 2e en 3e

periodiek onderzoek. De Minister van Begroting treft in
eerste aanleg de nodige beslissing, overeenkomstig de be-

sluiten van de Wettige Geneekundige Dienst.

Verders wordt de toepassing van de wet oP herstelpen-
sioenen uitgebreid tot de militairen, leden vân een eenheid
Ontmijners van het Leger, die na 25 Augustus 1947, uit
hoofde van hun dienst, het slachtofier werden van een onge-
val te wijten aan de ontplofiing van stoflen die zij gelast
werden op te sporen cn te vernietigen.

De invalicden ontvângen levenslang kosteloos alle pro-
thesetoestellen cn andere benodigheden voor deze invalidi-
teit.

De wezen genieten kosteloze medische en pharmaceu-
tische zorgen tot op l8-iarige ouderdom door bemiddeling
van het Nationaal 'W'erk voor Oorlogswezen, 79, Steenweg
op Elsene, te Elsene.

I)e gedeporteerden voor verplichten arbeidsdienst die be-

wijzen een lichamelijk letsel opgelopen te hebben door mis-
handelingen door de vijand uit hoofde van hun r,aderlandsc
houding kunnen ook aanspraak maken op de voordelen
voorzien door de wet op Herstelpensioenen.

'fcnslotte rvordt te rekenen van I Januari 1948 ene bij-
komende. toeiage, gelijk aan 15 "7" van het globaal bedrag
van het pensioen en der ciiverse toelagen aan de houders
van een invaliditeitspensioen 40-45 of van een voorschot.

Een bijkomende verhoging van 5 \ wordt verleend aan
de groot-invalieden, rechthebbende op het bijzonder statuut.

Deze laatste verhoging wordt gebracht op 15 '/o voor de

groot-invalieden, die niet onderworpen zijn aan de aanvul-
lende personele belasring. Om van deze verhoging te kunnen
genieten moeten de belanghebbende een aanvrâag indicnen
bij het lvlinisterie van Begroting voor 16-i1-1948.

EEN INTERVIEW (vervolg van blz. 2)

In zekere ritten werd de snelheid tot het maximum opge-

dreven en men bereikte het gemiddelde van 33 km. per uur,
iets wat vroeger nooit bereikt werd.

De nieuwelingen beginnen over het algemeen de ritten
in de Pyreneën met een beklemd gavoel, voor hen is het een

groot vraagteken. Die bergreuzen doen zo majestueus aan

dat een renner die als geselectionneerde veronderstelt wordt
al wat mee gemaakt te hebben voliedig ontler «le indruk
komt en zich heel klein en machteloos gaat voelen.

Het verdere verloop van de Ronde leerde me echter dan
de Alpen veel zwaarder \.varen dan de Pyreneën. Als toerist
moet het iets enig zljn de ongeschonden nâtuur met zijn
prachtige vergezichten te kunnen bewonderen. Mogelijks
heeft het pracht, ge verder er toe "bijgedragen tot deze ge-
volgtrekking te komen.

Voor we de Alpen introkken, hadden we enkele ritten te
doen die-ik nooit zal vergeten, langsheen de Middellandse
Zee, al het mooie op de wereld is hier verzameld en graag
zal 1k deze plaatsen terugzien, vol zon als ze ',varen en vol
leven en met een weelde van bloemen.

Na zo een 35 uur in het onvergetelijke Cannes doorge-
bracht te hebben stuurden ze ons de Alpen in.

Onmenselijk hard waren ze, stel je voor, sneeuw en ijs en
mist, op zekere ogenblikken 7 graad onder nul, klimmen
door regen en modder tot op een hoogte van 2.200 m., dan
dalen tot 1.500 m., terug klimmen tot op 2.300 m.; som-
nrige ogcnblikken zagen we geen tien nretcr voor orrs uit.
I)an spreek ik nog niet van wat het betekent in dergelijke
ogenb[kken materieelbreuk te hebben eu versteven van
koude te moeten herstellen.

Zulke ritten zijn voor de renners geen gemakkelijk werkjc
geweest en de Alpen zijn vééL, vééI zwaarder geweesr dan
iemand ooit had durven vermoeden.

Voor een renner die een goede gezondheid en de beste
forme kent is de ronde niet te lang of te hard. Nochtans
'werkt het f.eit zo lang van huis weg te zrjr. op het moraal.
van sommige renners in.

De rnaagkrampen die ik gekend heb kender.r niet als oor-
zaak het eterl van crême à la glace of het drinken vlu rvijn,
maar volgens mijn mening de verandering van eten en tem-
peratuur. Zoals 1k vernomen heb moet dit veel gebeuren
bij mensen die voor enkele dagen uit het Noorden naar het
Zuiden trekken ter plaatse wordt er dan ook een zeker me-
dicament hiertegen verkocht (elixir) dat U in een minimum
yan tijd van die ongesteldheid vanaf helpt. Een volgende
maal zal ik me dan ook niet meer laten verschalken. Zonder .

dit voorval en zonder de hieruitvoortkomende gevolgen zou
ik niet de llde geplaatst geweest zijn maar stond ik tussen

de drie eerste.
Het is mogeiijk dat er technische fouten of zekere onken-

nis geweest is in zake verzorging, toch weet ik dat rve
moeten vooruit zien en op de toekomst moeten letten en
uit het gebeurde de nodige lessen moeten trachten te putten.

Ik wil ook nog wijzen op de goede kameraadschap die
er heerste tussen de 5 overgeblevenen der Aploeg. Ik ben
overtuigd dat we met zulke kereis en zulk moraal niemancl
vrezen moeten, vooral nu, dat de opgedane ondervinding ons
veel rijker gemaakt heeft en het zal niet in Aix-les-bains
dat de winnaar zal gekend zr:1n, maar wel in Parijs.

En dan vroegen lve aan Stan rvat hij het zwaarst vondt,
ontmijnen of een ronde rijden.

Wel, zegde hij ons, er is moeilijk een vergelijking te .

trekken; beide werkjes hebben hun gevaren die dodelilk
zijn kunnen, maar destijds moesten we ontmijnen voor een
soldaten soldij en trof het ongeluk U dat was het uit. De
ronde darentegen stelt U tenminste in de mogelijkheid een
zekere naterieele rvelstand te verwerven.

ONZE GROTE, FâMILIE
Michèle Samijn heeft de vreugde U de gelukkige ge-

boorte van haar broertje Emile te kunnen rnectedelen.
Het Bulletijn biedt zijn warme geiukwensen aan de Kapi-

tciu en aan Mevrouw Sarnijn.
H. apotheker Roger Meersseman, schatbewaarder der afd.

W-Vl., deelt ons de geboorte mee van een zoon Guy 29-6-48.
Onze oprechte gelukwensen,



Rond de Ronde vctn Frqnkrijk...
Geen kwestie van U hier te spreken over de toekomstige

Ronde, over zijn inriclrting cn o\/er de hoop clie wc koeste-
ren in onze jongens, l(arel Stcyart zou dit kunnen. Ik ga
het hebbcn ovcr cie voorbije ronde.

Door het int.rvic,uv dat Ockers toegestaân h..:,l.t aan ons
blad hebt U allen vernomen dat Sran een der onzcr) wâs.
Hiervoor en ook om hem te bedanken voor zijn prachtige
prestatie, hee{t de sectie Luik, die hem graag z-oll b,:rvezel
hebben clat cle ontmijners niemanrl vergeten, er aan lehou-
den hem een eenvoudige hulde te brengen in dc vclodroom
van Rocour op 29 luli 11.

Een afvaardiging met aan het hoofcl onze nvede erevor-rr-
zitter, kapitein Dohet, krvam zijn gelukrvensen aan Stan
aanbieden. Toen hii het rvoord nam in het stedium waar
20.00() mirrsen dicht tegeneenqeclrumtl aandachtig roeluis-

W,r;ffiwrlr'îT,

terden, zegde onze voorspreker in enkele woorden aan onz-c
rvakkere kameraad dat zt1 onze wens en onze hoop rvaren
gelveest en dat we fier op hen waren.

De warme Chaineux, de oudstc oorlogsvri;rvilligcr dcr
provoncie Luik en de rustige korporaal Custers boclen hen-r
vervolgens, in naam van allen en rnet een brecle glin-rlach
een kaplamp, model ontmijner, aan. Ockers zeer bervogen
had enige moeite om zijr-r spraak tcrug te vinden, en tàen
hij ons bedankte rveril hij door de toehoorclers luidruchtig
tocgejuicht.

Goede moecl kameraad, rnoge gij toekomend jear rle clra-
eer zijn van de gele trui, r,an het geel van ons kenteken,
dat vastgemaakt op urv borst een mooie uitrverking zou
geven' 

-I-ENI'L,'rE

Manifestatie

STAN OCKERS

op 29-7-48

te Rocour

Hre crcn een onzer Helden
Zondag 23 Mei 1948. Oodanks het stralende vr'eer van

deze meimorgen vertoonde de plaats van ]umet maar een

triestige aanblik. I)e voorgevel van het gemeentehuis ver-
dween onder rouwbehangsels, de menigte kwam in stilte
samen.

ONZE AANKONDIGINGEN

Mevrouw Teurlings, weduwe van onze betreurde sergeant
gevallen op de Schans van Putte-Kapellen als slachtofier van
zijn plicht, yrâagt ons ter kennis te brengen van alle leden
van de Verbroedering dat zrj twee gemeubileerde kamers
van haar huis zou willen verhuren. Deze kamers met modern
comfrirt zullen verhuurd worden aan een jong meisje, die
studeert of in de stad een bezigheid heeft. Gebeurlijk zou
ze het ontbijt en het avondmaal in de familie kunnen nemen.
Voor alle verdere inlichtingen zich schriftelijk wenden tot
Mevrouw weduwe Teurlings, 26, rue de la f'ourelle, à Bru-
xelles - Quartier Léopold.

Alle Ontmijners en oud-ontmijners moeten eens op deze
aankondiging denken, het is onze plicht de weduwen van
onze oude wapenmakkers te helpen.

4

i{et is vandaag dat het Gemeentebestuur vân Jumet gaat
overgaarr tot het overbiengen near de Erecrypte Yin het
kerkhcf van de licham:n cl:r dorpelingen clie dcor tlc vijenrl
rve;d:n g:doocl. Onder deze helden bevindt zich een ont-
mijner : VAN HOVER Alfons die op 30-8-1945 zu,aar
werd gekwetst te Longrvilly en reeds de volgende dag ten-
gevolge van zijne verwondingen overleed.

Een afvaardiging van de Verbroedering, met aan het
hoofd Ondervoorzitter J.-B. Hulsaegen en Secretaris R. Le-
chien van de afdeling Henegouwen, neigt lang voor het
sombere overbliifsel van hun kameraad. De klaroen blaast
« Te Veic{e » en uit het Gemeentehuis u,orden de 17 doods-
kisten gedragen. Na de oproep der doden zet de stoet zich
in berveging. Een dooclsmars rveerklinkt smarteliik in de
harten.

Voor de crypte herinnert cle Heer l'Hoste, Schepene, aan
het verheven offer dezer helden, daarna rvorden de lichamen
het ene na het andere in hun laatste rustplaats neergelaten.
De familie van onze makker en de Verbroeclering neigen
zich een laatste maal over het graf, het is het laatste vaarwel
onder het spelen van « Te Velde ».

C.i\NIS



Luitenant PIERRE BOVEROUX
gestoruen uoor België op 6 decembet 1942

I).O.V.O.H. (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van
Ontploffingstuigen en Hindernissen) is een organisme die
bii ontstentenis van andere verdiensten onbetwistbaar deze
van cle jeugd zou hebben. Als beginperiode kreeg het de
maand Augustus 1941 toegewezen. Ik heb de ofiiciële docu-
rnenten voor ogen die zijn tot stand komen onder de Duitse
bezetting vermelden. In die tijd heette het D.O.V.O. en
stond onder bevel van Kon-rmandant Samijn. FIet merendeel
der officieren en mannen van het 8ste Geniebataljon rvaren
na de capitulatie gevangen gehouden te Ffasselt, deze wer-
den in hun hoedanigheid van pioniers-vuurwerkers door de
i'ijand opgeeist om de mijnen en de gevaarlijke springtuigen
op te zoelien die door de legers te velde in de provincie
Limburg rvaren achter gelaten. Begin Augustus 1941 ver-
trokken ploegen van acht r-nan, die voor een eensluidende
zending waren aangeduid naar de verschillende streken van
ons grondgebied. Deze die eens D.O.V.O.H., afdeling Luik
zou r.vorclen kreeg oorspronkelijk als bedrijvigheidssector de

:;ï::".t.. 
Luik en Limburg. Zrin chef rvas Luitenant Bove-

Deze voormiddag in Februari 1945, was ik in een riituiS
«lat me voor de eerite keer nâar een ploeg van D'O'V'O'H'
bracht die zo juist te Stoumont u'as aangekomen om de

ontmijning cler omstreken te beginne.: ,l.j de chauffeur

,r", iÉ gaî* in een druk gesprek gew-ikkeld; men had me

hem uoügesteld als een oudgediende, ik vroeg hem:

- 
Hebt U Luitenant Boveroux gekend ?

Op cle slag richtte de man zich oP en er kwam een licht

in zijn ogen.

- 
Zeker heb ik hem gekend riep hii uit. Tot aan zlin

aanhouding heb ik met hern gewerkt, tenandere hii is het

ciie me in dienst genomen heeft.

- 
Hoe heet U i

- 
Verdin, foseph... r'an Seraing.

En terwiji de auto in ziin lichte vaart grillige bewegingen

tekende doorheen bergen en dalen schoven aan ons ()og

landeliike tonelen vol frisheid en fantasie voorbii- erl 
'rrr)

man die slçchts een eenvoudige naam uit een verslag 'oor

mij betekend had en dan nog de naam van dode was, dook

op miin geest en krvam te liggen tussen de concrete werke-

Iilkheid ùn het lieve Ardeense landschap en andere diepere

werkelijkheden die de stem van |oseph Verdin in mij 'p-
riep. Want terwijl hij met een vaste hand ziin schokker'rJ
vocrtuig over de wegen voerde, haalde hij alle herinneringc'r
boven over zijn oude overste, luitenant Boveroux. Dez.e had
een grote plaats ingenomen in zijn leven, de bewonderin;
die hij hem toedroeg was zo groot dat hij over hen-r sprak
zoals een zoon over zijn vader : lnet een eerbied, doordron-
gen van die diepe genegenheicl die de eenvoudigen loeke',-
nen aan deze die hen veroverd hebben door het overwt,:ht
van hun macht en hun goedheid.

Voorrecht der keurelementen : dez-e luitenant Boveroux
wâârvân een verslag uitgaande van een rveerstandsgroep n^i

ziin schitterend gedrag aangeduid had herleefde 'r'oor rnijn
ogen met ziin wonderbare moed, ziin onverstoorbaar rti,-
prijzen voor de dood, ziin wilde onverzoenlijke vaderlands.
liefcle. Hij herleefcle in de oproepingen van een van ziin
simpele soldaten die hem gedurende cle I 8 daaqse veldtocht
en op de duistere slapl'elden van de u,eerstând aan het weiJ<

had gezien. Het is zeker niet door ziin sentimenteel ger{ rr
dat luitenant Boveroux een gemakkeliike volksgunst trachtt:
te vinden.

- 
Hii wâs een koel en streng mens. zegde me Toseph

Verdin. 'Wanneer hi] een opmerkine aan iemand dacht te
maken. dan deed hij het op een toon die geen tegensprek'-rr
dulde. En toch hield rnen van hen-r. Ik zel[ z.otr hem r v.'ra]
qevolgcl hebben.

Het is spiitig clat ik niet rvoord voor rvoorcl met,le rer
heffingen cler ker-rmerkende stem 't'an deze verteller. nr:t
z-iin uitroepen. ziin ,r nom cli clio " en ziin u mâlheuicur.
vous ». met zi]n onvergeliikbaâr accent van Sèrè en vooral
zijn smakeliike wallonismen, het verhaal dat hi] mc deed

niet weder samenstellen kan.
Op deze frisse voormiddag in Februari 1945 r'erhaa.lce

me soldaat foseph Verdin van de klas van 39 de geschi:der'rs
van de eerste Overste van D.O.V.O. clie ik hier zal r. vcr-

tellen.
Na de capitulatie clacht Luitenant Boveroux slechts arin

een zaak: wraak nemen over de verschrikkeliike teinede-

ring die de vijand aan zijn lancl had opgelegd. Voort.tnn is

er slechts een gedacht'die ziin gedraq bezield : strijden t(rtert

de bezetter die overal ziin onbeschaamde vreugde ovcl ziin
laatste overwinningen ten toon sprifdt en zich traag en qe-

cluldig voorbereiclen om hem eens te kunnen treffen zoals

hi! ons getroffen heeft : met een bliksemende iuistheid in ziin
slagen. In ziin hoedanigheid van Overste van D.O.V.O
voor de provincies Luik en Limburg kreeg hi] prrchtiqc
mogelilkheden toegedeeld. Hi] beschikte over een vo:rr,riq.
kende zekere mogeliikheden om zich iremakkeliik te ver-

plaatsen, en ook rvas hij in staat om springstoffen te heko-

men.
Belast met 1',.1 vcllvijcleren van de clynamiet die men in

het metselwerk van de bruggen over het Albertkanaal ge-

stopt had 
- 

deze fameuse brutgen die tot grote \rerwonde-

ring der ganse belgische bevolkinq, niet sprongen toen de

vijancl ze bereikt had 
- 

vond hii een middel uit om vol-
doende hoeveelheden springstof te verduisteren om te kun-
nen voorzien in de eerste behoeften van de sabotage groePen
die zich gevormd hadden. Het wâs foseph Verdin, bege-

leider van de camion van D.O.V.O. die, het meest gedu-
rende de nacht, de aidus bekomen kassen naar een villa in de

omstreken van Freeren bracht.

Aangezien de overvloed der Vlaamse tekst, zal het artikel
over « Luitenant Boveroux » in het volgend bulletiin worden
vervolgt.



De lr.r..!I.c. te Luxemburg op 26 en zz luni 1948.
Gedurende deze twee dagen toen het weder uiterst guns-

tig was hebben de Luxemburgse Oud-strijders hun Belgische
wapensbroeders ontvangen.

Op deze vriendschapsdagen, doorgebracht in algemene
vreugde hebben de strijders van deze innige buurlanden
mekaar ontmoet gedurende enkele uren die onvergetelijk in
onze herinnering gedrukt blijven. Zaterdagavond, iond 21 u.
gaf de rnuziekkapel der eerste Gidsen eèn uitgelezen sym-
phonisch concert voor een talrijk en geestdrifti[ publiek in
het stedelijk theater van Luxemburg, waarvan hét uiteinde
met- een groot aantal Belgische en Luxemburgse vaandels
versierd was.

Vervolgens werd in open lucht, rond 22 u. een tweede
concert gegeven door hetzelfde orkest op de kiosk van de
Wapenplaats voor een zeer aandachtig menigte.

Zondag, rond 8 u. vormden de vaandeldragers en de
standaarden aan het stedelijk theater een stoet die niet min-
der dan 70 vlaggen en vaantjes telde. Deze der Belgische
Verbroedering der Ontmijners van het lste en 2de Ontmij-
ningsbataljon hadden de eer de stoet te openen.

Voorafgegaan,door de trompeten der lste Gidsen bega-
ven allen zich vervolgens nââr de Kathedraal naar om 9 u.
een plechtige dienst plaats had, bijgewoond door Monsei-
gneur de Bisschop van Luxemburg, Eerwaarde Fleer Cam-
maert, hoofdaalmoezenier droeg de mis op ter herinnering
aan de r,oor hun Vaderiand gesneuvelde Belgische en Lu-
xemburgse strijders.

Volgende personaliteiten woonden de dienst bii :

Prins Félix van Luxemburg, Kolonel de Fraiteur, Minis-
ter van Lasdsverdedi.qing van België, Generaal Van Stry-
donck de Burckel, Generaal Sottiaux, Generaal Lambert van
de Infanterieschhol van Aarlen, Generaal Piron, Generaal
Bael, Miinheer Dupong, Minister van de Luxemburgse
Staat, Mijnheer Schlaus, Minister der Luxemburgse Leger-

macht,- de Heer afgevaardigde van de Burgemeester van
Luxemburg, 

_Mijnheer de Voorzitter der LuxÀburgse Oud-
strijders, de Heren van het inrichtend comiteit van"de U.F.
4.C., enz...

. Na het afopen van de kerkelijke dienst, doorliep de stoet
de straten van de stad; hij r,verd gevormd door dà Luxem-
burgse MP, de muziekkapel u"r à. wacht vqn het Groot-

T...,1g49T, de. Elqelse militaire kapel, de Luxemburgse
Oud-Strijders, de Belgische Mp met moro, her muziek àer
lste Gidsen, de Belgische vlaggen en srandaarden en de af-
gevaardigden van de UFAC. Allen stelden zich op voor het
Stadhuis waar zich in tegenwoordigheid van de^hierboven
vermelde.hoogwaardigheidbekleders een vaderlandse plech-
tigheid afspeelde.

Aan verschiliende Belgische en Luxemburgse oudstriiders
werden eretekens toegekend. Vervolgens defileerde de stoet
voor de ol,erheden en door de straten r.an de stad waar tal-
ri,ke toeschouwers zich langsheen de huizen geschaard had-
den.

Na de optocht had er in de grote zaal van het restaurant
« Métropole Bgur-se , ..n g.oni feestmaal plaats voor onge-
veer drie honderd man.

. Speeches werden er uitgesproken door Generaal van Sty-
donck de Burckel, uoo.rittê. van de U.F.A.C. 40-45 én
door de-IIeer Reuter, r'oorzitter van de Luxemburgse kamer
van Volksvertegenrvoordigers. .Kolonel Defraiteui minister
van lanclsverdediging vereerde de Heer |emmings, voorzit-

!.:.i* Luxemburgse Ouclstriiders mer het oorlo§skruis van
1940..

. De 
,Verbroed.ering der Ontmijners wâs vertegenwoordigcl

cloor de Ffeer Aalmoezenier Guyaux van de Seltie Antwàr-
pen, Kapitein Samiin van de Slctie Vlaanderen, de Adju-
dant Bertrand van de Sectie Brabant, de Eerste Sergeant-
N{aioor Raskin van de Sectie Namen en de Adjudant"Reul
van de Sectie Luik.

ALLEN NAAR DE PANNE OP 12 SEPTEMBER 1948,
INHULDIGING VAN EEN GEDENKTEKEN DER
IN DE OMTREK GESNEUVELDE ONTMIJNERS

11 u. Mis in open lucht op de dijk;
15 u. Optocht op de Grote Plaats met mecleu,erking van

de muziekkapel der zeemacht;
16 u. Uitreiking van de door de Stad geschonken erepen-

ningen in het Casino.

EEN ONTMTJNINGSTENTOONSTELLING
ï'E ST-ANDRTES-BrJ-BRUGGE

Ter herdenking van de bevrijding van St-Andries rvordr
er aldaar o? 5 September 7948, te 9 u. 30 een ontmijnings-
tentoonstelling geopend.

Tevens zijn volgende betogingen voorzien :

l0 u. Mis in de parochiale kerk;
11 u. Neerleggen vân bloemen aan de b:ide gedenktekens

der gesneuvelden;
15 u. Voorstelling van het ontmijnen vân een miinveldl
16 u. Ontvangst ten gemeentehuize.

SECTIE OOST.VLAANDEREN

In het nummer vân |uli 1948 van her maandblad « De
Strijder », orgâân van het zuiveringscomité der Oudstrijders
en nationale groeperingen van de v/eerstând, verscheen on-
der de titel « Un encouragemen! » een dankbrief van onzÇ

6

aalmoezenier facquemin voor een lofielijk ârtikel omtrent
de ontmijners in dir blad verschenen.

De feestelijkheid van 25 April ll. te Gent verwierf ons de
aandacht der Oudstrijders der 2e, 22e, 32e et 52e Linie-
regimenten_die in hun maandblad « De piot » dienaangaan_
de een verslag van dit feest weergeven.

AAN DE LEDEN YAN DE SECTIE OOST.VLAAND.

.. 
Op Zondag 11 -|uli hadden we een algemene vergadering

die door vele makkers bijgewoond *..à. d.r. verladerin!
Iæ ...l.onzer-best geslaagde die we reeds gekend-hebben.
Verschillende kameraden vroegen er het üoord en alzo
kwam het tot een gedachtenwiiseling die voor. het bestuur
zeer nuttig leerzaam en aanmoedigend was. Zeer voldaan
zijn de aanr,vezigen huiswaarts gekeird. Ik stel voor om alle
drie_maanden een vergadering te beleggen, deze zal ons
alti.id nauwer tot elkaar brengèn en diiis het immers wat
uw bestuur zou willen.

Beste makkers zodra U dit bericht gelezen zult hebben,
stuurt dan aan kameraad Minne, Hovenierstraat, 106, te
Ledeberg een getÀ/oon kaartie (van 0,65) met de vermelding:
« Ik zou willen dat we alle drie maand een algemene vü-
gadering hadden, ik zal mijn best doen om àânwezig te
kunnen zijn ».

Beste makkers we verwachten spoedig uw antwoord en
dan ook uwe aanwezigheid op onze voi-gende vergadering.

Makker VAN CLEVEN
Gewestelijk Voorzitter



NIEUWS UIT DE SECTIE WEST.VLAANDEREN

Zondag 20 Juni 11. was een dag welke in gulden letters

zal geboàkt worden in de annalen der sectie 'W-Vl., want
nietâleen rvas het de jaarliikse bloemenhulde gebracht door

de Oudstri]ders van St-Andries ter ere en gedachtenis van

hunne gevallene wapenbroeders, het u/as eveneens de dag

waarop de eerste eie-diploma's zouden uitgereikt worden

door de oud-korpsoverstè van het IIe Ontmijningsbataljon,
nl. Majoor Samijn.

' Na een flinke optocht door gans St-Andries te hebben

meegemaakt werd 6nder het spelen van het Vaderlandslied

op dê g.m.entePlâats tal van gemeentaren door de voorzitter
uàn het N.S.B.-het ereteken 40-45 op de borst gespeld, fier
waren die helden maar wij ontmi]ners waren nog fierder
rvanneer ten aanzien van duizenden en duizenden, Maioor
Samijn de diploma's uitreikte, en dit onder het sPelen-vân

ons lied : Di Mars der Ontmijners », dit in aanwezigheid
van Burgemeester, Schepenen en Gemeenteraad en hogere

geestelijkheid.
Ten posthumen titel kreeg Mw. Wwe Couvreur, Maurice,

cleze hei eerst. Snikkend kwam cle weduwe nââr voor om

dien laatsten huldebliik in ontvânfJst te nemen. Het was stil
ger,vorden op de gemeenteplaats en de aanwezigen da.chten

ian allen die hurr leven lieten in dienst van de ontmiining.
Lt. De Saegher, adj. Bories, e.a. kwamen hierna aan de beurt

om hun eie-diploma in ontvangst te nemen onder tal van

toejuichingen. St-Andries houdt van de Ontmiiners en we

roePen haar toe tot weldra en tot \.veerziens !

Brugge was voor en gedurende de bezetting het centrum

u"n uùi!. elementen diè de Vlaamse Hoogdag der Gulden-

,por.nràg. 11 Juli 1302 bevuilden hetzii-met-hun pro-fla-

Àitrgrtttittt. of hun pro-duitsgezindheid. Na de oorlog lag

dit iog echter al te fris in het geheugen 9m- {ie hoogdag

waardi"g te vieren, maar dit jaar werd aan 11-]u1i een natio-

naal ka"rakter gegeven. Met de philharmonie der oud-striiders

op kop volgden alle oudstriidersverenigingen, vaderlands-

lievende socièteiten, e.â. samen met de leerlingen der scholen,

alsmede een peloton der Belgische marine die het-wapen

presenteerde wijt de kinderen het standbeeld van Jan Breydel

èn Pieter De Coninck bebloemden. Ook de ontmiiners wa'
ren vân de partii en boezemden heel wat ot'fizag in gedu-

rende gans d" *.g die de stoet volgde, enerziids omdat het

het eni-ge vaandef was met militaire eer begeleid en ander-

zijds oÀdat het nog steeds door mânnen begeleirl was die

dagelijks de dood voor ogen hebben.

V.ijdag l6de fuli had om 18 uur de maandelijky !iie5n-
komsi pÈat. van het provinciaal bestuur van W-Vl' in het

lokaal âer oudstriiders te Brugge. De vergadering stond in
het teken van de onthulling van het monument der Ontmi]-
ners te De Panne dewelke zal plaats hebben op Zondag 12

September a.s. De plechtigheid zal samenvallen met de over-

hanaiging van een vâândel aan de politieke gevangenen. Na
de onihulling van het monlrment zullen de gedenkpennin-

gen aan off., onder-off. en manschappen der lste Comp. en

der 2de en 3de sectie uitgereikt worden.
Zondag 18de Juli bracht de Verbr. der Ontmijners, sectie

W-Vl. ook het hare er toe bi] om Toon Nauwelaerts, Brug-

ge's grootste beiaardier thans op rust gesteld, een welver-

diende hulde te bezorgen.
Woensdag 2lste ]uli ging een delegatie der Ontmijners,

sectie Vy'-Vl. naar Blankenberge bestaande uit Mai. Samijn,

Korp. Van Reybrouck en Dumalin, sold. De Bêck en Denys,

Secretaris der afd. W-Vl.
Om half twaalf had na het Te Deum in het stadhuis een

korte doch roerende plechtigheid plaats. In aanwezigheid
van burgemeester Devriendt, schepen Naessens, gemeente-

secretaria Van Hooren, gemeenterâadsleden, hogere geeste-

lijkheid en circa een honderdvijftigtal vooraanstaande uitge-

nodigden sprak Maioor Samiin een korte maar diepaange'

voelde rede uit waarna hii aan burgemeester Devriendt het

ere-diploma van Ontmiiner overhandigde, dit ten teken vân

dank 
-en 

erkentelijkheid om alles wât de bevolking en het

gemeentebestuur der stad Blankenberge deed voor de C)nt-

-ilning in de kritieke periode. Eveneens overhandigde Ma-
joor Samijn hierna nog aan burgemeester Devriendt een zii-
den geboorduurd kussen dragende de kentekens der graad

van de nieuw benoemde ere-korporaal samen met de ken-
tekens van het IIde Ontmiiningsbatalion en wââroP de vol'
gende woorden in goud geborduurd waren:- 

Uit erkenteliikheid aan burgemeester Devriendt
van Blankenberge

Het IIde'Ontmif ninqsbatalion
Ten zeerste ontroerd dankte hierop burgemeester De-

vriendt na er nogmââls gewezen te hebben op de goede ver'
standhouding van ziln voorzâten met in eerste plaâts de

diep betreurden burgemeester Neutemans en de leiders der

Ontmijning.
Na een orkaan van toeluichingen ging de deleqatie der

Ontmijners samen met het Blankenbergs politiekorps en

rijkswacht, Burgemeester en Schepenen naar het monument
der Ontmiiners alswaar Maioor Samiin een reuzenbloemen-

gârve aan de voet ervan neerlegde wiil een minuut ingeto-

qenheid bewaard werd.' Hierna rverd door het semeente-
bestuur van Blankenberge en diner aan de delegatie aan.qe-

boden.
's Namiddags greep te Brugge een bloemenhulde plaats

op de Burg 
- 

België ter ere 
- 

aldaar was een Belgische

reuzenleeurv in bloemen oogesteld op de Buroolaats, en het
was dan ook hier dat de Brugqe's inqezetenen hun erkente-

lijkheid betoonden en hun nationale feestdag vierden als

waardige Belgen. Nadat burqemeester Van lloestenberge
als eerste burger der stad een ruiker had neergeleed kwam
vervolgens Maioor Samiin om in naam van alle ontmilners
een bloemenqarve neer te leqgen Belqië ter ere !

Zoodas. 25 en Maandag 26 fuli had te St-Anclries in de

eigendommen van |onkvrouw |. van Pottelsberghe de la
Potterie een grootscheeps tuinfeest plaats in het teken der

ontmilners; het was dan ook twee dasen vollen bak en de

ontmi]ners waren er dan ook in sterken getalle naar toe

opgekomen.- 
Aan Tonkvrouw J. van Pottelsberghe de la Potterie, aan

het inrichtende comité en âân alle meder.vertr<ers van dit wel-

seslaagd feest roepen we toe : Onzen harteliikiten dank.

Op Zondaq 5 September a.s. saân ter telegenheid van St-

Andries bevri]dinq. tal van feestelijkheden door, weer in het

teken der Ontmijning. Zullen plaats hebben : een ontmi]-
ningstentoonstelline, de doping ener strâat in Straat der

Onimilners, het ontmiinen van een strâât, een ontvangst der

Ontmiiners ten gemeetenhuize, enz...
Op Zonàag 12 September gaât iedereen naar De Panne.

Tot weldra' 
R. DENYS

STERFGEVAL
Het is met oprechte droefheid dat rvii op 13-7-1948 een

laatste hulde brachten âân onze zo plotseling overleden Mak-

ker Dokter Vertongen.
De zeer qewaardeerde geneesheer, die alti]d I'ol zorgen

en toewiiding de mannen van ziin eenheid verzorqde, ia ze

zelfs volgde tot op de miinvelden om hen bii het eerste

ongeval te verzorgen of, als het overbodig bleek, ze de ogen

te sluiten.
\Mii bieden onze oprechte deelneming aan gâns zi]n eer-

biedwaardige familie.

Wii melden het overlilden, op 4-8-48, van de vader van
Robert C)nqena; betuurslid van onze gewestelijke afdeling.

Wii bieden onze Makker Robert onze welgemeende en

oprechte deelneming.



IIIIE I,A,AST LACHT, BEST I.râ,CHT, . . (vervors)
Maar, O, wat een belediging, zij dierven hem bespotten.

« Kom, kleintje, kom maar eens af als gij durft... Wij hou-
den U in bedwang en wees braafjes zo niet... ».

Zijn bloed stond stil. Hij liet een geÉlrom horen zoals
dat dat de kracht geeft eigen aan de zwakken die hen
bekrvaam maakt om cle moedigste daden uit te voeren.

Drie verwittigingen en de dapperen die hij op tiid naar
de kazerne trachtte terug te brengen en die onder de druk
van de vermoeienis vân een welgevulde dag van achter bij-
een zaten, werden uit hun verdoving wakker geschud. Zou
het cle gewone pan ziin ? Zou hij nog eens voor de zoveel-
ste maal tijdens zijn reizen moeten geholpen worden ? Het
hoofd van de verkenner kwam het eerst boven de kabien.
Hij vergiste zich onmidclellijk van de toestand. Vervol-
qens, twee, drie,... allen zo goed ze konden de ergste
verg.-ldingsmaatregelen tegen deze vervloekte vrachtwagen
vo.;rstell:nde. C)tto Albert, gewoonliik zo bedaard, r,ond het
ve-r'e verschrikkelijk en on-on-onverdraagbaar. Anderen von-
clen dat een mitraillettesalvo op de iuiste plaats aan te beve-

li-n rvas. Custers, met ziin paarclenhaarbos, sprak van « God-
r:rd... dat z-e hem in cle gracht smijten ». NIaar dit was
râpper sezegd clan gcdaan. |a, clie ontmijners vinden steeds

van die ber.allige r-,plossingen die in een origwenk de duis-
terste omstandigheclen opklaren.

De peletonchef die al een tijdje kalm de ontwikkeling
van het drama volgde (want het betreft hier r.verkelijk een

clrar.na) l'roorde plotseling : « Mijn Luitenant...; mo[Jen

wij ? » Alvorens hii de tiicl had te antwoorden en nog min-
cler om er tllsselr te komen, r'erliet een \{illsgranaat, zontler
r'.:liqh:idspin, <1e \{ar 1-3 om, na een volmaakte boog be-

schr.-r,rn te hebbrn, clicht bij de kabien terecht te komen.
niet zoncler op de vaten benzine gebotst te hebben, die ztin
rveinig hoffeliike confrâter, clie nog steeds v66r hem reed,
ycrvorrcle.

Het onvermiideliike ging gebeuren... de ramp in cle

grootsheid van een ontplolïing aangewakkercl met benzine.

Zi\ die ons een ogenblik geleden de baas waren. hadclen

ook de noocllottige baan gevolgcl. In minder tiicl dan r:r
nodig is om het te schrijven, vo1 doodsangst, na een ângstige

blik naar dit hun niet vreemd voor$/erp .qericht te hebberr.

zwenkten naar rechts, stoPten en waren van mening nuttig
qebruik te maken, zo er noq overbleef, de weinige ogen-

blikken die hen van de verschrikkelijke losbranding scheid-

cle. om zich zo rap mogelijk uit de voeten te maken... zii
lopen zeker nog altijd.

\MIST U ?

clat in 1848 Brussel ongeveer 130.000 inrvoners telde.
dat u,e ook tot deze datum moeten teruggâan om het ont-

staan van de Galerie St-Hubert te zien. Om dit te be-

komen heeft men talloze straaties. het een zo ongezond

als het andere. doen verdwiinen.
dai men. sinds drie iaar ai bezig was aan het opbouwen

van de Heilige Maria Kerk.
dat all-roervel de hoofdaders door het gaslicht goed waren

verlicht. de voorsteden en de lanen onveranderd rvaren
qebleven.

clat de agenten elke morgen de lanen alliepen
deren die er in de loop van de nacht waren
ten oP te raPen.

dat het leven er duur was. Men betaalde 70 centierr-ren

voor eeh kilo brood en 10 centiemen voor een ei.

dat de werklieden er slechts 1,50 ir. per dag verdienden.
dat het in October van dit jaar is dat Charles de Brouckère

burgemeester geworden is.

Wat gebeurde er i Niemand kan het juist zeggen. lvlax
13, na een zucht van zalige r.'oldoening, ziin kleine gram-
schap bevredigd, en als enig teken van cloorgang een klein
wolkje blauwe rook, dat spoedig uiteengedreven was, achter-
latend, r,ervolqde zijn rveg.

Hij dreef zelfs de boosaardigheirl niet zover dat hij stil
wou genieten van zijn overwinning; te ÀIalmédy wachtren
hem het avondmaal en de rust die wel r'erdiencl wâren.
Overigens is voor hem alleen het in de lucht vlieqen var-r

opstaoelingen van ontploffingstuigen belans$,6lalçsnd, en clan
nog voor zover zlj e3n pâar ton sprin.qstof beÏatten.

De terugkomst, clie zelfde dag noe, gebeurde. met een
weinig vertraging. Wat betreft ziin machtige confrater.
niemand weet wat er van ge\vorclen is. Kr.vade tongen zeg-
gen zelfs dat die granaat niet zou ontploft z|in, daat ze
niet eewapend, noch selaclen zou geweest ziin.

's Anderendaags, 't was ee n klare morgend, toen rtrii
vocrbij de zelfde plaats k'"vamen, r'onden rvii niet het n.rin-
ste spoor meer van de zu,are vrachtrvagen. Zou hii l:ans
verdwenen zijn i Ik herhari het: 't is een mvsterie.

Onthoudt echter goed clat de ontmilner zich doorsenq
verschaft, daar waar hij het ve.langt, en ik bid U. als gii
hem op stopen wlit trekken, cloe het dan bescheiden, want
gij zoudt het U kunnen berour.ven.

Luitenant SNYERS.

Kommandant van het 2e Peloton. 2e Kie.
Ie Onr'niininssbrmli,,n.

Enkele historische data
September

2-l-1939 De Duitsers vallen Polen binnen.
2-1945 De fapanners capituleren te Yokohama.
3-1939 Eneland en Frankriik verklaren de oorlog aaa

Duitsland.
Begin van het gevecht om Stalingrad.
Een Engelse divisie valschermsprineers daalt neer

ten Nborden van Arnhem in Holland.
Belgische nationale revolutie.
fapan tekent een pact met Duitslând en ltalie.
Begin van het grote-offensief in Vlaanderen.
Verdrag van Munich. De oorlog is voorlopig ont-

weken ten koste van Tcheco-Slovaki]e die het
Sudetenland moet afstaan.

l-1943 Geallieerde troepen dringen Napels binnen.
2-1900 Huwelijk van Prins Albert van België met Elisa-

beth, hertogin van Bavière.
3-1935 De Italianen vallen Abyssinië binnen.

15-1831 De conferentie van Londen legt aan België het ver-
drag der XXIV artikelen op, dit verdrag berooft
ons land van de monding van de Schelde, de
helft van Limburg en van het Groot Hertogdom
Luxemburg.

18-1908 Congo wordt aan België gehecht.
22-1943 Roosevelt, Churchill en Tchang-Kai-Shek komen

te Cairo bi]eel. Hoofddoel van hun bijeenkomst:
de oorlog tegen fapan.

25-1942 SIag om E[ A]amein.
29-1468 600 Franchimontezen pogen Lodewi,k XI, koning

van Frankrijk en Karel de Stoute, hertog van
Burgondie die voor Luik hun tenten opgeslagen
hadden te doden. De Franchimontezen misluk-
ken en worden tot de laatste man uitgemoord.

28 1940 Griekenland rvordt overweldigd door de Italiaanse
troePen.

3-1942
17-1944

23-1 830
27-1940
28-1918
29-1938

October

om de kin-
achtergela-


