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De Voorzitter en de Raacl van Beheer van de Verbroede-
ring der C)ntmijntrs makeu zich en vreugde hun wensen

aan al de leden te zenden ter gelegenheid van het Nieulvjaar.

Aan al de Ontmijners die de zware taak volbrengen die

we allen te zamen begonnen hebben, wensen wij dat hun
zending voortgezet i,rnordt zonder moeilijkheden en dat

eltragisch o[ gewoon ongeval hen bespaard blijft.

Aan allen die hun burgerliike werkzaamheden hernomen
hebben, dat een goede 

-uitslag en grote voorspoed hun

inspanningen, zouden mogen bekronen.

Aan allen in opdat ze dierbaar gezin het geluk en de vol'
doeningen zouden vinden, die ze verdienen rregens -{: -dlq:
perheià en de moed ontplooid gedurende hun verblijf bii
de Ontmijning.

De Verbroedering is zich bewust de doeleinden die ze

zich vastgesteld heeIt, met volharding en zelfs met min of

meer succes te hebben gevolgd.

Veel lijden werd door haar gelenigd.

Ze heeft nu de last op zich genomen over onze ciierbare
wezen te wakenl verscheidene werden aaflgenomen, mââr
het is slechts een begin.

De Raad van Beheer in wie U het vertrouwen geplaatst
hebt heeft zich voorgenomen door te gaan met het verdedi-
gen vân uw belangen in het jaar dat begint en hulp te verle-
nen aarr allen die, beroep doende op hun Verbroedering,
zich waardig tonen van de belangstelling die wij in hen
stellen.

In antwoord vragen wij slechts één ding : \ryees trouw âan

onze vereniging et doet alles wat U kunt om ze sterk en

eendrachtig te maken,

Beste wensen voor al de Ontmiiners,

GENERAAL SEVRIN

TLTSSETÿ TWEE TREIA/EA/
Ik herinner mij gemakkeliik de plaatsen, de stations welke

ik al bezocht heb. Ik herinner mij voorai zeer goed het

schilderachtige silhouet van dat klein voorbuurtstation waar

ik IJ van tijd tot tijd ontmoet, mijn oude vriend Ontmiiner.
Heel met stenen gebouwd, lijkt het veel op een verterkt

speelgoed-kasteel, met ziin torentje en zijn verhoogde per-

Eikeen van onze ontmoetingen langs zijn Perrons laat op

mij een indruk na en geeft mij lang na te denken. Altijd
in grote haast tussen trvee treinen, gee ft ge mij nooit de

mogelijkheid U te antrvoorden op de vloed van uw oPmer-
kingen die altijd nauwkeurig op voorhand voorbereid wer-

. den. Uw overrvinning is gemakkelijk. Urv «Verontschuldig

Vervolg blz. 2.



Er Wordt eindelijclc ,,+

Onze Oorlogsrrurizwilligers Gedacht
llo: eardig het ,roi: mo;;e klinl.ren. rnâei aileen in <ic oni-

nri j lrcrs;cr:nhr-:cien b.-stond.n ii noq ocrlogsvrij i.,,iiliger-s.
\ioor sonrmige zeken is i'rir lct:rr nog sterds op ooilogs-

vce i, \,ûrr ;,ndere ,,r,c,t"Ct hei ialtzieir ais zijorle tallt: oi)
vredes-,.c"-t geplaatst, hetgeen heel ciiiirvijls vlor ger.c,ig
heeft, dat onze vrijrviliigers zich :loeten afvru{en ci. zi ', leelt
of vis zijn. Het spreekt lan i:elis cL.t deze tlubbelzinncgc
toestand van aarcl is hen zekere nadelen te i;crcki:enen.
\rerschillende oncierrichtingen, ciie de rechten cn plicirten
van de rnilitaiien bepalen, r-naken nog alleer-r gen.ag van cle

beroepsn-riiitairen en van cle rliliciens. r'sn de oorlogslrij-
rvilligers is er 3.rro,,n \'.eS geiirr si,rrke rneel'.

Deze toestand n'as aan de Yerbio:rlering rrier oirrgaJn
cn zij heefr dan ool< gcti'acht hieraan lerbctering te brengen.
\/ar-r zijn kant hceft, cnzc zeer geachtc Ii.orp:,:ri'crste. ciL:

l{ajoor Porrervijck dezt zaak bijzonclcr icr }rartc gcncinilr.
verschillende voetstappen aange'* e nd en zeer ger,vettigde
lershgen ingediend, \r'2ai\'rn cle b,:krcontle r,ritsi:ig clan ook
nict h.r-rger is uitgeblevcn.

Ïussen twee treinen
Yeivolg vln Li: eerste biz.

me. ge rveet, rnijn treinr,.. gccit rne nooit cle kans het hooicl
tc beiden a,rn r1e vioed r':n uil' Leiicn\\'cl'pirtg.r,. )iaur."e1iiks
gezien, r.rauwelijks gehooid etr reeds rveg. Zondei: nrijn klein
station zou ik mogen nvi'ifeien U te hebbtir ontt-ucet. ltiarti
het stâat daar en het hclpt Ilrij ur','h:rinnerilg ic l;e1-ro,-ic'lcn.

Soins denk ik urv rioorden oo zijn tr'.,1'ct-i geschreleil L.

zien. Ik zie U ttr:ug in geclachte, miin i.-.,'.e. en ,g,r proberetr
U te entrvoorden.

Ge vertelt rne, beste vriend, u1r p.roi3 t.leursteliing : g:
dacht een harteiijk ont\'ângs'. te linden in het bur-geriijk
ieven en ge hebt siechts onverschilligheicl gevon<ien. .\1len

cntgoocheIen U. De Verbrocdering ze1f, etimoiogische betc

kenis, r'ergadering van broeclels, is geen uitzonriei'ing. Mijn
beste vriend, zijt ge soms vergeten dat het lelen slechis een

gedurige strijd is ?

Zeker hebben rvij meei verciiend dan nrinrchting elr verge-

telheid. Maar in cle tijd van het Ba.taljon ieclclen rvij in cc:r

zachte illusie. \trc leefden in die geest van echte vriendschlp
gcr..,ekt door het dagelijks gevaar. Ons elke dlg mtt d! l_!
,raa, ..rat"t scheen ons envouciig, tttolri en l:e.h'''eimend. Yy'e

leefden ais in een clrocm clie immer moest ciurerr. Helals.
het leven met al zijn kl.ingeestighe,Jen, hetft onze lerri'ach-

tingen niet vert,. eznliikt. De \-crbroe ciing draagt el cen

deel van verantloo;-delijkheid \'ân. zegl ge. En lvaârom
niet i Hebt ge al eens goed nagedacht rv.'.t de Verbroeclerir,g
voorstelt, beste vriend i l)ie Verirroeriering, ,lat ben ik, clat

zijt gij, tlat zijn rvij allemaal. Ze is .'vat gij er van gemaakt

irébtl ze zal nooit iets anders zijn cial u\t' tl'etk, dan het

rverk van,rns allen. Als ze U orrigr;ochelt heeft, zijt.qii er

ook niet een beetje verentw'oordelijk voor i ik hoor U ai

uitroepen : « Deze keer, Bob, gaat ge een beetje hard. ik
ben van het bestuur niet, ik ». En ge ztlt er nog eân ioe-

voegen wat ge mij a1 n-renigmaal gezegci hebt. ,, Het Corri-
teit doet niets voor ons ». Mag ik U een li-aagjs stellen l
Gij, rvat hebt gij voor Je ande;-en qrclarn i \\/rnt gc rlenkt

toch nier dat een Corr-rité, rvelk het ook zijn rnag, alle-*

kan doen.
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Onze coriogsr,rij'"r,,iiiigers, dic nog in .,verkelijkc ilicnst
zijn, tnogen i i,rrl 1 juli 19,18 ecn clie nsrverbinrcnis varr
bero:psllii,ra1r .rarigâ3n. l'retgecn gepaarii gâat met een mer-
l<tlijke vcrircter:in{ rrrn hul stoffeiijre tocitancl.

\,rcoreeili zuilen onze jongens liunnen genieten r.an de
nieune rveddeschalen iir voege sinds 1 

.[uii 
1948. Een i,lugge

bcrekening bew,ijst, clat l'run geldelijke positie enigzin, r.Ë-
b:terd is.

Yocriaan ziln zi1 Stsatsrgenien met al de i'oordelen die
hieraan i'erbcnden zijn. zorris. r'asrcr irediening, compensa-
ties, betaalcl verlof, enz.

I-Ict tiorrlt her-i van nu af mogelijk, zich aan te sluiten
bij dc ziekenkas r.an cie ilechtheb'oende van hct L:ger. het-
geen h:il toelaat i-iun ial-r-rilic, ili zi:rr- rlunstiqe voonl-aarden.
lan (]cnecskr,uciigc- .::t Phsi'iiracrlltischc ,rofgcit te laten !ic-
oieten. Zij z-ijn terzelidcrtijcl aangesioten bij dc Kas .,.ar-r

Wedurven cii Wezen, en l;ekomen a\zo, in gevai van
s[crfrc cloor- g:iijk x'cike oorz:lait ook, cen ove rlevingspen.
sioen oi geiijhlr-elk ancler pensioen tcegeliend uir hoofcle van
over'lijden in l';i:r'olen clienst.

Binnen i<ort zulien de ini'aliclen clier-rsiourlerdomsbonifi,
caties oltvangen en alzo hun clienstjarcn iictief zien verho-
geir r-an een âant.rl jaren, geiijk aan cle periode dat zc
gernobilise ertl ziiir ge u'cest.

ZicJaar cen kiein opsonrming r:in
re rr'achte n staan.

In urv naei'r-r, 'occlaniien u'ii zecr
Porrewilck voor cle pr:echtige uitshg,
ir,:l-e cntniincrs. heeft ri'ei,:n ihriis tc

cle verbeteringer-r ..iic u

hartelijk cle \{ajoor
ciie hi;, r'c.ror ziin tl.".p-

l-,rtlett.
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te Teryuren
Zevcntig rvijze liindjcs r.erbtidden dien namiddag

van 5 i)ecen-rber ongeduldig de komsr van hun brave
Sint. 'ie clier geiegenheid ]radden Genemal SEVRIN
en liajoor PORF.EWI]CK een rnomen,.ic o\.er om
de namiddag in een gezellig onderonsje door re bren-

gen. Denk zij de vrijgevi.sheid van menig rveldoener,

'.vien rvij nogmaals onzen clank r-,'illen betuigen. r,iel

ciat leuk, feestje oplecht mee.

De Verbroeclering heeft aile krachten notlig, alle bekri:an-i-
heden, zo klein ze ool., kunnen zijn, om haar taak te vervul-
ien. En door dat het aitijd clezelfden zijn die iers doen,
zoals het altijd dezelfden zijn die voor al de karri'eien staan,
is het heei normaal clat het niet erg opschiet genoegen ne-

mend. iMet alleen maar uii' bijdragen regelmatig te storren.
is tegenover U zelf een slechte dienst bervijzen, en is U zelf
be schuldigcn.

Beste \rriend, herinn:rt U het spreek',voord : « Beter laat
dan nocit. » Onze Verbrcedering rs het huis vrn de Ontmii-
ner. Het kan allen rneer cloor otis alicn gebourvcl worden.
We rvensen eiien dat het groot en mooi wordt. Aan ons om
tie norlige nixterialen bii te brengen.

Breng de mooiste stenen die gij bezit, uw gedachten, een
'beetje vair uiv r.rije,.i]d en het beste ran U zelf. Vergeet nooit
<lat een On'Ln.rijner altijcl op cie bres biijft.

Bob I)EM.



De VMi;
of de Onderwachte Radar

\r-olgcns u Eaux Vives », 56, ruc de Rennes, Paris

De Amerikaanse physiologen hebben onlangs ontdekt dat

cle vledermuis een soort natuurlijke RaCer zou vormen. Haar

organisme zou Ce bron zijn van een onderbroken ultra-

toongevoelige uitzeading. Deze golven, van het ogenblik

dat zij een hindernis ontmoeten, zouden teruggekaatst rvor-

rlen en aldus het dier ver'.r'ittige:r.

Wij zijn niet van die mensen die aan Frankrijk het vooi-

recht ,,vil1en voorbehouden lan alle ontdekkingen, \À'âi onze

vrienden de Amerikanen juist heel crg tergt. i*{iettemin, in

dit ger,ai, valt op te merken dat Norbert Casteret die, tijdens

zijn onderaardse onderzcekingen, zeer veel vledermuizen

ontmoet en hun levensrvijze bestudeercl heeft, reeds rvaar-

r-remingen gedaan had, overeenstemmend met deze der

,\merikaanse geleerden. Hij had inderdaad opgemerkt dat,

zelfs in een enge en donkere put, hil nooit in botsing geko'

men rvrrs met de talrijke vieciermuizen die hii stoorde. Hii
noteerde : ,i i)e oneven',richtige ontwikkeiing der vinger-

leden die tot beslag dienen -''oor het zcer grillig gevormcl

levcnci vlies van de vieugel, dient als voelspriet en het is

hoogstwaarschijnlijk dool haar vleugels det de vledermuis,

0nderscheiding uereerend

Krachtens het Besluit van 8-5-1948 kriigt wii ben

Luitenant Boveraux, vooriger Sektieoverste van S. E.

D. Ë. E. Luik, de volgende eretekens, na overlijden :

1. - Kruis van de Kiddaarde van Leopold II met

palmen;

2. - Oorlogirruis 1940 met palmen I

3. - Herinneringsmedaille 40-45 ;

4. - 
'W'eerstandsmedaille 

;

5. - N1elding.

« Hoeft zich heel en al toegewijd aan een Dienst

voor Inlichtingen en Aetre, âan de hardnekkige striid

tegen de vijand en vervulde schitterend al de opdrach-

ten die hem toevertrouwd werden, zo gewaarlilk ze

ook waren. Aangehouden om dienstrede, stier{ de 6
Decenrber 1942 te Brussel ».

cloor samendrukking en door trilling van de lucht, r,erivit-

tigd rvor-dr r-an cle zo talrijke hindernissen, in't bijzonder de

talrijke scherpe dropstenen die de grotten i'erspeiien. )

C)m het te onderzoeken, nam hij er enkele n-rede en bracht

hen in zijn kamer. In plaats 'r'an zich in allerijl tegen d: rui
ten 'Le plof{en, zcals logels zouden doen, ondernamen de

viedern-ruizen een uiterst nau'"vkeurig onderzoek van de

plaats beginnende rnet juist onder het plafond te vliegen.

Deze onderzoekingsviucht wâarvan de kringen na elke toer

van de plaats daalden, ging langzaan-r vei'der, lager cn lager

tot tegen <le vioer, waar de vledermuizen heei behendig tus-

sen de poten der zetels, cl,el stoelen en zelfs onder zekere

meu'belen viogen zonder er tegen aan te botsen.

Het is dus .,vel zeker dat zij riie mysterieuse verir. ittigingen

onn,ingen en z:onder Û.",ijfel zeker .,.,,e1 deze i-ieschreven cloor

M. Casteret en naurvkeurig bepaaid door dc Àmerik:ianse

geleerden.

De i,leCermuis is overigens een raaclsel. Niet alleen uit
oorzaak r':rn zijn r iucht r*.,aan'an rle volmaaktheid Ader
ieidde om de bourv van haar vleugel langdurig te bestudcren

en om het vledermuis-vliegrnachine te botir.ven met hetrvelk

hij op 9 October 1890 erin gelukte te vliegen, maar ook om-

dat ciit kiein zoogdier beki,,raam is hetzelfde te verw'ezenlij-

ken a1s een reisduif. lll Casteret plaatste er in een doos en

vervoerde hen per spoorweg. Eigenaardig feit, wauneer de

trein in de nabijheid krvam van hun geboorte-grot, werden

ze zeer woelig. Vervoigens deed hij hen een ring aan en

liet hen los op 400 Km. van daar bij hevige N. W. Wind.

De vledermuizen moesten Hérauit, Ariège en de-Hoge Pyre-

nëen overvliegen, maar zij krvamen terug naar de smalle

en verborgen ingang van hun grot, waâr men hen het vol-

gende jaar terug vond.

Onze boeren, îog za lang niet geieden, nagelden hen aan

de pcorten van hun hoeven. I)e Chinezen hadden Çr het zin-

nebeeld van het geluk van gemaakt, 6iss6[rien, 'tvie w'eet,

uit oorzaak van hun behendigheid om hindernissen te ver-

mijden. Als de moderne \,vetenschaP rtaar niet overweegt

hen te gebruil<en loor haar werkzaimheden. en er maar niet

de boodschapsters van maakt, bel:,st aan het mensdom, ver-

borgen, tijdels cie toekomende oorlog, in holen en grotten,

de iaatste verslagen der atoom-bombardementen bekend te

maken.
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Bi;drage aan de geschiedenis van het rollend

mateûaal rup lste Onmiiningsbatalion
doot Luitenant BERT RAND, ouerste oan het 3e pon )e l{it

Eerst en vooral moet ik U de « 58 » voorsteilen. Het is
een kleine vrachtwagen, merk Chevrolet 750 die, na deze
enkele oorlogsjaren, ons zeker heel wât avonturen zou kun-
nen vertellen moest hij, zoals in de sprookjes voor enkele
ogenblikken kunnen spreken. Maar in '"ve1ke taal zou hij
zich uitdrukken ? Ik heb de eer niet gehad hem op al zijn
rondreizen te vergezellen en op mijn woord, het spijt mij ;
ik had het graag gedaan, zo allesztns, ik de zekerheid gehad
had dat het avontuur voor mij zo goed afgclc,pen zou zl1n
als voor hem.

Ik weet maar heel r,,,einig van zijn epos, al rvat ik er van
weet zal ik U in 't kort samenvatten.

Hi) zag het daglicht in het jaar i94.. (laten wij de mili-
taire geheimen niet ontsluieren) onder de kalme en vreed-
zame hemel van Canada. Or.rdanks zijn tengere jeugd en
zonder ondervinding werd u niet gevarzeld om hem grote
avontuur te mengen, en hop, daar bengelt hij aan het einde
vân een kraan en ziet zich verz.,r,cigen worden in het ruim
vân een « Liberty ship » zij aan zij met talrijke soortgenoten.
evenzeer verschrikt als hi;.

Zlj hadden horen spreken over ondezeeërs, torpede-
ren van schepen, drijvenCe en magnetische mijnen en ande-

re monstertuigen, uitgevonden door de mensen, om het
leven van de kleine wagens, op r.i,andeiing op zee, korter te
maken. Daar ze niet zwemmen konden, .'varen zij zeer

angstig en vroegen zich af hoe alles ging aflopen. Alies
verliep goed, en ontscheepten, bijna allen in goede gezond-
heid, in een haven van Engeland.

Daar wachtte hun het mooie ieven. Het rvaar:achtige

leven voor jonge vrachtwâgens 750. Zij huppelden over

berg en dal langs de mooie wegen vân Engeland, als jonge

veulens die men voor de eerste maal inspant.

Helaas, zulk ieven mocht niet blijven duren. Nieur've
ingcheping, nieurve overtocht met welke bestemming
ditmaal ?

Lange en pijnlijke overtocht ; op de equatoriale wârmte
voigden de onrveren van de Kaap, vervolgens de warme
kalmte van de Rode Zee en ziehier eindelijk worden ze

ontscheept in Egypte.

Nu is het gedaan met lachen. Het ernstig werk begint
voor onze dappere « 58 ». De harde dagen in het zand

van de woestijn, waar de motor heet ioopt, lvaar het zand
langs alle poriën binnendringt, U met vuiligheid bedekt
en uw longen verslijt. Niettegenstaande dit alies moet men
voort.

Troepenvervoer en bevoorrading in de eerste lijnen is

zijn dagelijkse kost; maanden lang zal hr1 zijn piicht doen

als echte militaire vrachtwagen.

Maar het lot der gevechten is veranderlijk. Zolang er

maar Itaiianen wâren, ging het nog ; maar daar doet

Rommel een tegenaaval met een sneile vooruitgang; hij
omsingelt oîzr- « 58 », die, niettegenstaande al z\in
krachtinspanningen, niet kan ontkomen'

Aliergrootste oneer voor een canadese vrachtwagen; hij
is gevangene der Duitsers, verplicht de vijand te dienen

die hij reeds zozeer bestreden heeit. Hij geefr zich voor
zo. een beetje niet gewonnen. Onmidclelijk maakt hij zijn
sabotageplan op. In 't geheim zuigt hij zand in zijn carbu-
rator, \,erstopt zijn olieleidingen, doet zijn drijfstanger.rlagers
smelten. lvlaar de nazi-raekaniekers hebben alles herstèld.
Zij verplichten hem, mer hun aftocht, hen tot il Tunesiô
te volgen. I)aar nenen de L)uitsers, die zich ingedrucht
voelden, voorbereidselen om een einde aan zijn leven te
brengen cioor lrern levend te verbranden ;gelukkig zijn de
Amerikanen niet ver en komen juist op tijd orr-r hern uit de
handen van zijn beulen te redden en hem zonder zijn ad-
vies te vragen als supplement in hun rollend rnateriaal in
te schakelen.

Ai deze emoties hadden ongelukkiglijk zijn harr een
beetje vermoeid. Het Amerikaans regime was ver van
datgene wat nodig was om hem te h:rstellen en hij onis-
cheepte met hen in het Zuiden van Frankriik.

lylet een vast verlangen al c1e legers te leren kennen,
bracht hij een korte tijd door in de dienst van de F. F. I.
(Franse Binnenlanclse strijdkrachten) en kwam vervolgens,
steeds meer en meer vermoeid, terug in handen van de
Anrerikanen.

Deze laatsten gaven hem heel lieidadig (de rekening
krvam naclier.r, maar dat is ,r Bussiness ») tegelijk met 32
zijner soortgenoten, allen in zeer slechte staat, als geschenk
aan het Hoog Cominissariaat ter Bescherming van de bur-
gerlijke bevolking van Ce Provincie Luik. Onze « 58 >,

bracl.rt enige naanden door in de diensten van de Passieve
Luchtbescherming en werd uiteindelijk met 3 zijner gelijken
aan de 2e korapagnie van hei le Ontmijningsbataljon ge-
leend om aidus het quasi volledig tekort aan 'r'oertuigen
waarover deze eenheid kon beschikken_, âân te vu11en.

Op dat ogenblik leed onze sukkclaar reeds geweldig aan

zijn kwalen; ik w,eet niet of het asthma of rhurnatisme rvar

dat hem het meeste deed lijden, maar vanaf het ogenbiik
dat hij 30 mijl per uur bereikte verenigden zijn versnellins-
kas, zijn koppeling, zijn achterbrug hun trillingen tot een

concert van geknars. om te rvedijyeren met een Tijger-
tank.

(Vervolg bladzilde 5)
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Luidens de voorschriften van onze siatuten moeten de

jaarlijkse bijdragen betaald worden gedurende de maand
Mâârt van ieder jaar. Echter cm rrvât rneer voeling te doen
ontstaan tussen de leden en de provinciaie afdelingen heeft
het hoofdbestuur besloten de bijdragen uitsluiteliik door de

provinciale afdelingen te doen ontvangen. Binnen kort zal
ieder sectie houder zijt var. haar eigen postcheckrekening.

In ons volgend nummer zullen wii de nodige inlichtingen
laten verschijnen, ondertussen worden de leden verzocht
geen bijdragen meer te storten aan het hoofdbestuur.



Toen de mekanieker van het Hoog Commissariaat ons

hem overmaakte zei hij : « Deze is volledig op, maar ik
heb niets anders om U te geven, gebruikt hem tot hij er bij
valt ». Hij had het gehoord ; dat was teveel deze keer,

men had hem in zijn eigenliefde gekwetst.

Zodra hlj in het 3e Peioton in dienst getreden was, toon-

de hij <lat hij nog wel kracht had. Hij verslond elke mor-
gend, in 3e versnelling, de kust van Bellevaux, al dat

ài.h op zijn weg bevond, wegkrabbend, drong gebiedend en

Iuidruèhtig tussen de koeien, kiekens en verschrikte inlan-
ders, en ging zelfs zo ver dat hij, maar dit was de

enigste keer, op dezelfde dag twee kiekens overreed.

Zonder ophouden noch rust, van I'Iei tot October, ver-

voert hij ontmijners, levensmiddelen, ammunitie, panzerfaus-

ten, mijnen van alle oorsProng en soorten, aldus iedere dag

het risico met zijn lading in de lucht te vliegen. Hij had

al wat anders medegemaakt ; hij maakte zich niet druk voor

zo een beetje.

De « 58 » maakte kennis met de kleinste hoekjes van

de gemeenten Recht, Amblève en Saint-Vith. Noch regen,

nocÉ slijk, niets kon trem tegenhouden; een of twee maal

echter hâd hij een weinig hulp nodig om uit wat al te mod-

derige wegen te geraken, maar daarover moet me-n niet spre-

ken, wij zouden kans lopen van hem in zijn fijngevoelig-

heid te kwetsen.

Ik herinner mil dat oP een Zondtg in Augustus, nâ een

clag werk in een iegen waarvxn alleen België het geheim b.e-

,li tril heel vrolijk en gelukkig langs de baan van Recht

terugk;erde, toen hij in de afdaling van Lasneville naar

BellËvaux, als een verrvaand jong meisie, met zijn ach-

terstel begint te draaien, van links naar rechts en van rechts

naar linki, en dit terwiil hil volop in een bocht was, zodanig

clat de kleine dwaas, in een laatste berveging van de Lam-

beth Walk, heel liefelijk enkele vierkante centimeters schors

ging afrukken van een onschuldige dikke boom die van op

à. l"tt van de baan hem zag voorbij riiden'

Maar hij stopte niet ÿoor zo een beetie, alleen de inzet-

tenden *"i..t .èt beetje geschrokken ; keursoldaat MOINIL
beet er van op zijn tong en DE MEESTER kioeg van piin
in de nieren (iwide tong.n zegden dat het van schrik w'as)'

Een andere maal, op he teinde van een mooie Zomerdag

en alles bijdroeg om dromerig te worden, waren twee jonge

inwoonsteis van Recht, heel bevallig gekleed met zomerse

en frisse jurken, heel rustig oP terugweg naar huis, langs de

baa., ,rn Saint-Vith. Plotseling doet een verwijderd geram-

mel hen de oren spitsen. Wat is dat ? Zou het één of meer-

dere tanks zlin ? 
'Zot 

Von Runstedt terugkomen ? Dat is

niet mogelijk, t..n. Zich omdraaiend 
-zagen 

ze in de verte

de wel §ekÉna. silhouette vân oûze « 58 » met.ziin beman-

ning oritmijners die er een beetje langs alle kânten aan-

hingen.

De ontmijner-verkenner, heel reglementair -op...het. 
dak

van de kabién leunend, merkte hen op. Onmiddellijk bevel

zich strijdvaardig te maken in gans de ploeg, armen komen

in beweging, kviinkslagen weerklinken-, zoals zii voorkomen

in ieder goed repertorium vân een soldaat.

Maar, als antwoord op deze nochtans zeer goed ova-

tie, ontblootten de twee jonge meisjes met een gebaar dat

de eeuwige banden van broederlijkheid die de- aangehechte

gebieden ian België verenigen, in twijfel zou doen brengen,

hun rokken met een bevaliige beweging opheffend, twee
volle manen die de ondergaande zon deden verbleken van
schaamte, alsook onze dappere ontmijners die zulke rrra-
nieren niet gewoon waren.

Maar een Ford Canada volgde met het overige van het
peloton. De eer van de kompagnie stond op het spel, kost
wat kost moest deze belediging ger.vroken worden. Ter
hoogte van de jonge meisjes (sommige beweren dat korpo-
raal BERTRAND er voor iets zou tussen zitten, maar ik
geloof er niets van) werd een staafje poeder van Ameri-
kaanse « Rockets » vocraf aangestoken, van de vrachtwa-
gen in de richting van de twee wandelaarsters geworpen en

begon rond hen, met een mooie gele vonk, te knallen.

De jonge juffrouwen, hevig geschrokken, hielden zich na
deze verwitting heel stii, zich afvragend welke poetsen de

ontmijners nog in hun zak konden hebben.

In de eerste dagen van October, grote beweging in de Ka-
zerne van Malmédy, in de garage heerst een veelomvattende
bedrijvigheid, men reinigt de vrachtwagens tot in de punt-

1es, ze worden gesmeerd, gepoetst en zelfs, o wonder, ze

r.vorden geverfd met kaki, rood en wit ; wat heerlijks.

De « 58 » vraagt zich af wat hem overkomt, hij herkent
zichzelf niet meerl ongerust vraagt hij aan zrjn geburen
naar de redenen van zulke zorg : het schijnt dat het Ba-
taljon te llarche moet defileren.

De <r 58 » alhoewel steeds meer lijdenci en luidruchtig
verzamelt zijn laatste krachten om er nog jong en mooi uit
te zien en oirt tt dezer gelegenheid zijn ontmijners eer aan

te doen.

Goed op zijn plaats in de colonne, beantwoordt hij met een

bescheiden glimlacl: de ovaties van de menigte; hoogste be-

kroning, hoezeer verdiend door deze hardc dienstjaren en

zijn laatste inspanning in de ontmijning.

Grote vreugde evenals hevige sn-rarten zijn steeds schadelijk
voor bejaarde lieden. Op de terugweg langs de baan van

Marche tot Malmédy, bijna aan het einde van de tocht, de

avond begon te vallen, begon onze oude « 58 » te rillen;
deze keer aan de kant van het hart, aan de drijfstangen of
de zuigers. Hij deed een grote inspanning om zich voort te

slepen tot aan de garage en om daar gans de nacht uit te
rusten zonder zich verder te beklagen.

's Anderendaags, toen men hem naar het werk wou doen

vertrekken, rilde hij steeds nog, maar, moedig tot het cinde,
voor niets ter wereld aan een bevel willende weigeren, klom
hij nog langs Ligneville en Saint-Vith tot Schlierbach, maar
toen er moest teruggekeerd worden, zakte hij door zijn
knieën en gaf hij definitief de geest door stilstand van het
het hart.

Erbarmelijk voortgetrokken door een Ford Canada, die

meer dan voldoende was, werd hii levensloos terug tot in
de garage gebracht.

Nu takelen harteloze mekaniekers hem af om er nog en-

kele stukken in goede staat uit te halen. Zonder de minste
eerbied voor zijn trouwe diensten en voorzulke zelfverloo-
chening en verkochtheid.

O, menselijke ondankbaarheid.

Luitenant BERTRAND.
Overste van het 3e Peloton.
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$ Oorlogsersatz rÿ
(Volgens « LA VOIX DES BELGES » No 49 var, 5'12'48)

Toen voor de tweede maal in minder dan 25 jaar, de Ons onsmakkelijk brood, mengsel van zemeleir, rutaba-

duitse kolosse zonder andere vorm van uitnodiging ons klein gas, bonen en zeldzaam meel, leek mâar zeer rveinig op het

land veroorverde aan het krieken van de 10de Mei 1940, lekker wit brood van vroeger.

scheen hij voor velen een echte beschermer. Insgelijks antwoordden zekere geneesmiddelen .niet meer

Terwiji hij aan de kinderen snoeperijen_ en chocolade aan de voorwaarden van zuiverheid en kwaliteit die in nor-

uitdeeldJ. u.rbo.g hij in zijn mofgrijsè tuniek het eeuwige male tijd worden gcëist..Verkocht onder de naam van olie-

en zelfde teutonische karakier. zoet, kwam men bereidingen tegen van zuivere suikeren

De 28 Mei, zag ons Leger zich in de tragische verplich- :-U--o^O-"tttn,tn'tan 
40f borax in oliezoet' Deze laâtsten

ring te .rpit,rl...i. or., f.gorr, ten bate .r"'r, u dr, 'g.or, 
:^ït^1-o"ttgenzeglijk 

handiger vervalsinsen en ontsnâPten

Deutschland », de systematische plundering uan al ïnr. âân een oppervlakkinge onderzoek' Men heeft uitgeputte saf-

natuurlijke h.rlpbrorr.n. n. !*rrii..rde bl8cus degd zlin [î:l^gtu"tnt 
die dan herstelt rverden met bichromaat o{

àrrkki"g hr.i uo.l..t, .n ,ii.rrrr. originele industrlËn salpeter"' zoals er met tabak werd gedaan'

kwamen voor de a"g, ,rr.-g",.., ,o go.à. ,ritrlrg"n .,i.t - Y:l zort er honderden van die vervalsingen kunnen

!"u.n ,t, de prodrrk-te.t die-ze bel','e;den te u..i"ng..rt :^t-ti-t"- 
Rondom ons' overal' was het maar « Ersatz ))'

cloch, als somige ..r",rfroàrt*r, ,l..htu groff. u..,.ririig"r, :"_' :l i* de kollaborateurs inbegrepen' De slag was hard

waren, anderen, daarentegen, betuigden ".^ "."-" 
titt ï, 1ïlt ons wreedaardig getroffenl ondanks alles' hebben

ingeniositeit. We zullen ..'..rÉ.1.r, besprek..,' *^^tt'" -t" rvij ze toch gehad' de IVIo6en' 
cv.

de oorsprong en de samenstelling kent' Cy'

Het vleesrantsoen werd beperkt tot de geringste portie'

Degene die zich de luxe niet konden betalen beroep oo de

zwirte markt te doen, moesten zich tot de conserven of

spekslagerijwaren wenden. De overbliifselen cler slachthui-

,ètt *J.d.n volkomer gebruikt en de rvorst bevatte grote

hoeveelheden meel en 
-wâter. Wat heeft men honderden

ersâtzspekslâgeriiwaren niet gemaakt-! tr'Ierendeels. rvaren

het zeêr gezàute en gekruide mengsels van graanqewassen'

aardappelireel of geàletterde noten, met qeleiachtige pro-

dukten.
Tvree soorten beriidingen nâmen de plaats in van de

eieren. De eerste bevatte geen albuminoïden ; ze lvas met

een geel gekleurde maismeèl gemaakt, gemengd met Sodabi-

.rrb5.,rrt" en verklakte phosihorsuur die aan het produkt

de samenhang van het .i g..ft. De t"r'eede was maar eiwit-

of kaasstof.
Men heeft gecondenseerd melk sedronken, gemaakt van

klein melk Àet of zonder suiker. Een zeer biizondere

mengsel bestond uit het onderwerpen van.melk aan 36o

aan 
"m.lkrrrurachtige gistmiddels tot een zekere graad van

zuurheid. 1.600 g"ram overbliifsel werden tot poeder ge-

maakt, gemengd met 300 qram suiker, 100,gram tarrve-

meel en"20 giam veg.tale èi*it,tof. Men verkreeg zo eer-I

wit poeder b"evattendé 89,36"/" droge.stoffen, 22,94\ ei-

,vitsàf, 11,28 % vet, 51,70 l'l. koolstofhydraat en 5,05
o/" zout.200 gram van dit poeder in één liter wxter gaf een

,Jo.t koeld.aik -.t een 
^uitzich en smaak van goed" '

« oorlogsmelk ». AIs slaolie, heeft -men soluties van agar-

agar geËruikt, of sluimerige vloeistoffen, geel gekleurd, met

,Err.Ëid..r. uittreksels ge"kruid en in benzoë-zuur bewaard'

Om de marmeladen 
-te suikeren, heeft men druivensui-

ker eebruikt. Van alle voedzame kracht ontbloot, kon de

sacch"arine niet in de voorbereiding van de ]am voorkomen'

Een mengsel van rietsuiker en zuur, gekleurd en gearoma-

tiseerd mit verscheidene soorten fruit, u'erd al seen werke-

liike lekkernii aangeboden.
' Wat de koffie bétteft, heeft met bittere afteksel kunnen

Droeven waarvan de meest bekende van cichorei, gerst' rog-
'ge, of bieten gemaakt waren, en die lang niet zo opwekkend

irrr.n ,rn echte koffie.
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genheid te Meerdael

r t !UEET

Om te voldoen aan het veriangen van onze voorzitter,
overal waar makkers sneuvelden een gedenksteen oP te rich-
ten, had de Sectie Brabant ook het gedacht oPqevât op die

vrome lvens in te gaan. ter nagedachtenis van soldaten MAR-
CHAND en VAN DER MOTTEN, die te Meerdael veron-

gelukten den 15.1. 1946.- Op de feestdag van onze schutsheiiige, Ste. Barbara, na

een zielmis in de St. Hubertuskapel van Tervuren, begaven

de trvee weduwen, een afvaardiging van de Verbroedering
en Sectie Brabant, zich naar het N{eerdael bos. Alclaar, bii
de viersprong van de baan Leuven-Namen en de « Drève des

Wallons », amper 500 M van de vernielinssvelden van Meer-

dael waar onrè ionget. op dien |anuarimorgen brutaal wer-

den neergemaaid, werd een gedenksteen door de-zorgen van

hun sectie opgericht.
Na de onth,rlling door Majoor PORREWIICK, en de

inzegening door E. 'W. Aalmoezenier, legde Adiudant DE
BRÙYNE, in naam der Verbroedering, een bloemtuil op de

voet neer. Niemand paste beter bi] deze innige hulde, dan

de ploegoverste van beide makkers op dien fataien dag.

Ô* i. sluiten haalde Commandant LINDEN, nogmaals

kortbondig de bijzonderheden over het ongeval aan; hij
hoopt dai de gebeitelde tektst tussen onze t$,'ee badegs, de

uooibilg*ng.r hun offer, ter glorie van de ontmijners, zal

t"1.,"1T:T 
3.îu.ra." de ontmijners MARCHAND .., vAi

DER MOTTEN 15.1.46. >r



Het Nationaal Werk

Wij rvilien vandaag de bijzondere aandacht onzer inva-

Iiden vestigen op het Nationaal Werk der Oorlogsinvaliden,
waarvan àe opdracht als volgt kan samengevât lvorden :

« Het lot van de oorlogsinvaliden op moreel en stoffeliik ge-

bied verbeteren. » Bedoelde opdracht is wetteiiik en van

maatschappelijke aard.

De volgende punten liggen in hare bevoegdheid : Ger-rees-

kundige én Artieniikundige verzorging, hospitalisatie. Pro-

thesis,.-Kredietverstrekking, Be.oepsopleiding, Bij stand cr.rder

vorm van stoffeliike huip of van morele steun'

De hoofdzetel is gevestigd te Flsene, 79, Steenrvcq op

Elsene, voeder bestaat er in ieder arrondissement een comité

clat gelast is ter plaatse de noclige inlichtingen te verstrek-

ken.

Twee punten hiervat-r moeten vandaag onze aaLrc.lacht

gaande irouden, nameliik : cie geneeskundige verzorging en

de beroepsheropleiditrg. ,

De geneeskundige- en artseniikundige verzorging, zorvel

voor de algemene geneeskundige als voor de speciale behan-

delingen, is slechts verschulcligd aan de invaliden van 40-45,

"oo. 
î. ietsels of kwalen in Àet pensioendossier vermel,-1 ali

voortkomend van een oorlogsgebeurtenis'

Met l-r:t oog deze verzorging te verle.nen rvordt door vo'or-

noernd rverk een medisch boekje afgeleverd. op voorleuging

van een iuvaliditeitsberviis en van een door het cen inlali-
diteitsber,vijs en van een door het gemeentebestuur eenslui-

dend verklaard afschrift van het verslag r':rn de vergoedings-

commissie.

Op voorlegging van hun racdisch boekje mogen de inva-

liden zich gritis tot de erkende geueesheer I'ar-r de riiks-
rvacht ,venclen. Men mag zich ook tot een anclere geneesheer

rvenden, die bereid is zijr.r pistaties tc leveren tegen ruiling
van een bezoekbon van uit het rnedisch boek]e. Voor spe-

ciale behandelingen, heelkundige tussenkomsten. radiogra-

fiên, verpleging in ziekenhuizen, alsmede voor het br.ko-

men van'iedere pharmaceutische specialiteit moet een vooraf-

gaande machtiging van bovengenoernd werk.aangevraaqcl en

àoo, ..n uitvoeri§ geneeskundig setuiqschrift verânt\'voorcl

worden,

De invaliden die bij een mutuaiiteitsvereniging zljn aan-

gesloten mogen van het medisch boekie gebruik maken voor

e"igen veizor-ging, zij kunnen echter ook afstand doen van

hrln boekje in dit geurl za\ het N. W. O. I. hun een |aar-
lijkse som ,an onger... 300 fr. te_rugbetalen of voor dit
bâdrag tussenkomen in het betalen der bijdrage, zo het een

vrijverzekerde geldt.

Prothesisapparaten, orthopedische en andere toestellen

worden slechis aa., de oorlogsinvaliclen verleend hersteld en

hernieuwd wanneer zij ver.:ist zijn doo:- <le letsels die tot

hun invaiiditeit aanleicling hebben gegeven.

In sommige gevallen kunnen ook wagenties en vergoe-

ding voor snelle kiederslijt verleend worden.

dîrt Ûabrltil+"valifun
Invaliden die hun \rroeger beroep niet tneer kunnen uitoe-

fenen kunnen in principe een niuwe beroep aanleren in de

gestelde vcorrvaarden.

Het aanleren van een nieurv beroep.kan gebeuren t' zij

ï.iT" 
,..n"tshe- of ambachtsschool't zii bij een ambachts'

In principe rvorden de door de heropieiriing go'ergde
kosten door het N. W. O. L gedragen, zoals, schoolgeld,
schoolbenodigheden, klein gereedschap, verplaatsingskosten,
enz. Bovenclien rvorden er vergoedingen verleend om de

invalide in staai te stellen in zijn onderhoud en in dit van
zrjn gezin te voorzien; practis zal zijn invalidepensicen der-
rvijze aangevuld worden, opdat irij over een maandelijks in-
komen van 3.632 fr. zal kunnen beschikken.

Verclers kan de heroogeleide invaliCe op het ogenblik van

zijn installatie gratis maierieel bekomet.r, zelfs een lening

:::: 
n., aankopen van het nodige gereedschap, leveringen,

De beroepsopleiding clie op het eerste zicht voor vele erg
moeilijk kan schijnt, moet onze inirliden echter niet af-
schrikken. rvant rvij kunnen hen verzekeren dat op dit
gebied reeds schitterende uitslagen rveiden bereikt.

Wie onder ons de Luitenat COI{PERE. niet die bij het

ontmijnen zijn trvee handen verloor en clie thans bij middel
van kunstmatige handen rveer flink schrijft en tekent. Hij
tikt op het schrijfn-rachine en speelt piano met een behendig-
heicl die el leel zou beschaamd maken.

Onlangs ontmoetten rvij in een fabriek van Vilvoorde een

blinde telefonist, die nâ een zeer korte tijd van aanpassing
er in geslaagd rvas volledig voldoening te geren in ziin
nieurv beroep.

Er bestaan doch tientalle andere gevallen, r'vij komen hier
r.rel eens op terug, cle trvee gevallen die lvij als voorbeeld

stellen zijn sprekencl genoeg om u aân te tonen dat de

beroepsa npassing binnen de grenjen van uw mogeliikheid
ligt.

Daar -,rn handen uit de rrrourven, met volharding en moed

geraakt gij er rvel doorl volhardig is de eerste vereiste van

ieder belangrijke taak en a1s er sprake is van uiting te geven

van rnoed, bleef nooit een ontmiiner in gebreke.

fi$fu,AnA. lrlleü Ubndoæn
Deze afdeling zal een algemene vergadering houden te

Kortrijk op Zondag 23 Januari op het Stadshuis.
Nlajocr Samijn zal var. deze gelegenheid gebruik maken

om het nieuu, kenteken der verbroedering uit te delen. De
ontmijners die hun diploma nog niet ontvingen krijgen hier
een mooie gelegenheid om het af te halen.

Niemand moge ontbreken, rvant verschillende ontmijners
belangen staan op de dagorde.



E

tllllBls üs$0lli0[filllliliu0

gil)iluüti

Ll - l74l Geboorte te Luik van André Modeste Grétry

beroemde oPera's toondichter'

l, - 1942 Singapour geeft zich aan de |aponers over'

22 - 1796 Geborte te Gent van Adolphe Quetelet, grote

geleerde en organisato r' Ziin-werken betreffen

àe reiskunde 
-, sterrenkunde, de meuselijke

natuur, de maatschappij, de letteren en de

. schone kunsten. Hif 
-steerf te Brussel den

17 Februari 1874.

26 - 188, Herkeuning van de onafhankelijke Staat van

Congo, aôr ae internationale Conferentie

van Belgïe.

DATA

Beslisseerde feit van de ooriog in Rusland. De

Russen pagen de Duitsers uit de Caucasies en

beginnen sterke aanvallen op het heb front.

Duitsland en Rusland vernieuwen hun niets

aanvalsverdrag.

Besin van de Conferentie aan Casablanca.

Chirchilt en Roosevelt besluiten de oorlog
door te maken tot het capitulering zonder
voorwaarden van de Asmogendheden.

Het voorafgaande verdraS: van de XVIII
hoofdstekken gemaand, van de Conferentit te

London gehouden, legt de basis van schei-

den van Belgie en Holland' f)e voor Belgie

morilijkse 
"ân 

te nieu*e voorwaarde betreft

het verbrokkelen van Limbourg en het verlies

van het Groot Hertogdoen van Luxembourg'
Na heftig protest, naa de Belgische Regering

het aan de 9 |uli.

De geallieerde troeper nemen Nettuno en

Anzù in Italie in. De Belgische Commando's
nemen deel aan de aanwal en het doorbre-

ken van de GastovJijn.

Het Beheer der Domeien verkoopt aan )ohn
Cockerill het kasteel van Seraing en de af-
hankelijkheden. Zo ontstonden de grot€

metalleigische fabrieken van Seraing, die wel'

dra wereldberoemd werden.

Hitler is tot de voorzitterschap van de Duitse

regering groePen door de marschalk Hinden-

b*9.

ÿaruan|
2 - t943

l0 - 1941

t4 - 1943

20 - 1831

22 - t944

29 - t8t7

30 - 1933
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