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BESTE MEDELID,

We moeten U niet meer vertellen dat orrze Verbroedering

een prachtige brochure « Onze Ortmijners » uitgegeven

heeft. Het artikel van de hand van Maioor Porrewyck dat

in ons maandblad verscheen, geeft U een gedacht van de

belangrijkheid van deze brochure als interressante lezing,

herinneringen uit uw ontmijnersleven ,de noodzaak het

maken van propâganda voor uw Verbroedering, haar te

voeden, en haar kenbaar te maken aan het grote publiek.

D: afdeling Antwerpen heeft reeds een câmpâgne inge-

zet en zljn leden aangespoord tot de verkoop van onze bro-

chure. De resultat:n van deze oproeP gingen alle verwach-

tingen te boven.

En nochtans.-. uit deze soort proefneming is gebleken dat

een tamelijk groot aantal leden noch van het bestaan van

deze brochure noch van ziin inhoud iets afwisten. FIet me-

rendeel der leden hebben zich ,< Onze Ontmijners » âange-

schaft zonder te weten wat hen zou voorgeschoteld worden.

We durven hopen dat niemand er spijt van heeft.

« Onze Ontmijners » is een prachtige brochure formaat

21,5x27,5 cm. onder stevig omslag, dit : 68 bladziiden

glanzend papier, verlucht met 62 fotos en tekeningen, met

een gedenkplaat in kleuren varl oîze doden, en een plaat

eveneens in kleuren met kentekens en badges van onze Bel-

gische ontmijningsdiensten.

Wat men kan zien en

op de tafel van

\ /at men zou moeten zlen

elk oud-ontmijner.

haar sociaal werlc zotl kunnen uoortzetten



En ziehier de korte inhoud :

Voorwoord van de Minister van Landsverdediging.

Voorwoord van de Minister van WederopbouW.

I. Een terugblik (een beetje geschiedenis) door Generaal
Sevrin.

II. Hetgeen tot op heden door onze ontmijners werd ver-
wezenlijkt door de Majoor der Genie Porrewyck :
Statistiek van het geleverde werk.
Ontmijning van de Schans van de Smoutakker (Sta-
broeck).

III. Een gedicht door René Porrewyck.

IV. Officiële eer bewezen aan de ontmijners (citaten).

V. Een gedicht door René Porrewyck.

VI. Een beetie techniek over... de ontmijning door Aie Ka-
pitein-Kommandant Dieu.

VII. Een verhaaltje door Richard Schoumacker.

VIII. Aan de mensen van goed wil, door Eerwaarde ffeer
Aalmoezenier lste Klas facquemin.

IX. Een gedicht door Marcel Lallemand.

X. De bedrijvigheid van de Verbroedering der Belgische
Ontmijners door de Kapitein-Kommandant van de
Genie Linden.

Ge voelt allemaal dat het aanschaffen van deze brochure
voor eigen gebruik een eerste plicht is. Maar ge hebt er ook,
nog een andere en die is ons te helpen bij de verkoop ervan.
Ge maakt deel uit vân een Verbroedering die zich inspande
om u maandelijks een blad te bezorgen, dat, we denken het
toch, u belang inboezemde...! Ehlr,el deze keer is het uw
lreurt om een rondeke te betalen !

Zilt gij verstoppertje spelen en het uwe niet bijdragen !

ls het zo geweldig veel dat we u vragen ?

Ge denkt misschien « ik ben geen ontmijner meer, ik
treh me dat allemaal niet meer aan ! »

Neen ! Ge zijt ontmijner geweest en ge zult het altijd
blijven, ge voelt het wel is het niet... als ge uw maandblad
ontvângt als ge in uw dagblad leest van een ontmiiningÿ
ongeval wâar een uwer kameraden die nog op de bres bleef,
een lichaamsdeel liet... of zijn levr:n !

'Weet ge wel gedemobiliseerde ontmijners dat uwe Ver-
broedering u verscheidene duizenCe franken heeft doen
winnen dit jaar.

Inderdaad de fiscus had bevel gekregen al de gevaarver-
goedingen die door ons uitbetaald werden te belastsn. Deze
belasting vertegenwoordigde ongeveer 10 t. h. van het ge-

trokken bedrag. Dat ieder van a zijn rekening make, meer
dan 200 fr. per dienstrnaand. Het is de Verbroedering die
u redde van deze ]obstijding.

Gij kunt ons helpen, gij moet het, hoe ?

Hierbij vindt u een briefkaart om uw bestelling te doen,
ge moet ze enkel invullen, van een zegel voorzieî eî ze

ons toe te sturen.

Na uw exemplaar ontvângen te hebben zal het u gemak-
kelijk zijn een aantal intekenaars te vinden. Doe dan uw
tweede bestelling. 

.

En nu aan het werk beste medelid, en bii voorbaat hârte-
lijk dank !

De Bestuursraad.

N. B. - Indien u verlangt te betalen tegen rembours, wat
voor u het gemakkelijkst is, en indien u gewoonlijk afwezig
zltt als de brievenbesteller voorbijkomt wil dan moeder of
vrouw verwittigen en het nodige bedrag gereedleggen.



Gisteren en Vandaag

Ik trachtte over het een en het ancler te spreken màar
deze die de radheid van rong van \4ajoor Por-rervyck ken-
nen als hij spreken kan over iets dat hem nauw aan het
hart ligt die moeten ook weten hoe moeilijk het was voor
mij, te beletten dat ons intervierv zich omvormde tot een
monoloog, soms \.varen de annvoorden daar al v66r de vra-
gen'

- 
Mijn majoor, heb ik gczegd, ik zou u graag lvillen

vragen welke de bedrijvigheid was van D. O. V. O. in de
loop van het jaar 1949 en rveike de vooruitzichten zijn.voor
de onmiddellijke toekomst.

- 
In 1949 ',verden cloor D. O. V. O. 3000 Ton springs-

toffen verzameld rneer dan 3600 aanyragen tot opruimùg
virn springstoffen kwarnen binnen. Dit werk kostte het leven
âan twee ontmijners en venvonde clrie onzer mânnen.
Ons effectief bestaat op het ogenblik uit 331 manschappen
waarvan 51 militaire werklieden. In deze cijfers zijn 200
ooriogsvrijwilligers (Onder-officieren, Korporaals en solda-
ten) begrepen.

D. O. V. O. omvat één directie en zes opruimingspelo-
tons : één peloton voor de twee Vlaanders, één vooi Ant-
rverpen-Limburg, één voor Brabant-Henegouwen, één voor
Namen-Luxemburg en twee pelotons voor Luik en de aan-
gehechte kantons. Deze organisatie en deze effectieven blij-
ven onveranderd voor het jaar 1950.

- 
Als ik goed begrepen heb, Mijn Majoor, is er geen

enkel vermindering voorzien I

- 
Neen, helemaal geen, tenminste nier v66r 1951 ; van

cle andere kant staat het nu ai vast dat er een D. O. V. O.
zal blijven bestaan, die de kern zou zljn voor een mobiii-
serende D.O.V.O. in tijd van oorlog.

- Ja, ik begrijp wat u bedoelt, maar rvat gebeurt er met
cle mannen in geval er een vermindering van het effectief
komt, want u begrijpt, Mijn Majoor, dat dit een probleem
is dat vooral de Verbroedering interesseert, want z1) zal de
nieuwe « anciens » moeten plaatsen.

- 
Hierover moeten we ons nog geen zorgen maken, men

heeft me uitdrukkelijk beloofd dat indien de effectieven ver-
minderd moesten worden het Ministerie van Landsverdedi-
ging alles in het werk zou stellen om aan de oorlogsvrijwil-
ligers der Ontmijning een betrekking te bezorgen indien de-
ze liever in het Leger blijven dan terug in het burgerleven
te treden.

En onze samenspraak gaat verder met een rythme dat
ik moeilijk volgen kan met mijn vrâgen die minder gereed

EEN INTERVIEW...
t\N ecn cloortocht te Brussel gebruik n-rakend heb ik me naar de
Kazeme Aibcrt begeven om een bezoek te brengen aan Majoor
Porrervyck, huidig over:ste van D. O. V. O. Lang a1 liep ik met
cle gedachte'tc interwieven rnaar telkens waren de omstandigheden

ongullslig geweest et zag in rne genoodzaakr een lange tijd re '"vach-
ten alvorens ik mijn plan ten uin'oer kon brengen. Het vras een
goecl qedacht gcweest nochrans nu dat D. O. V. O. blijft i,oort-
bestaan en ik t.le laatste nieuwrjes wâr betreft de nog in dienst
zijnde ontmijners te rveten ben gekomen.

schijnen dan zijn antrvocrden, Zo kan ik ook vaststellen hoe

e;g de Majoor ingenomen is rnet het belang van zijn man-
nen en hoe zeer hij zich bezighoudt met ailes wât hen aân-

belangt.

Ook zou de Overste van D. O. V. O. vanaf 195i een

plaats van specialist vuurwerker willen toekennen aan een

zestigtâl van de meest verdienstelijke ontmijners die na het
afleggen van een examen de kern zouden vormen van eerr

definitieve D. O. V. O,, ttz. van een D. O. V. O. rvaarvan
cle effectieven, bijvoorbeeld vanaf 1951, door de overheid
vokloende en noodzakelijk zou geacht rvorden en dan ook
geen enkele verandering meer zou ondergaan. Deze n-rili-
tairen zouden een speciale premie genieten. Wat de ooriogs-
D. O. \I. O. betreft hierover werden me geen bijzonderhe-
clcn rnedegedeeld ; rekenir.rg gehouden van het feit dat naar

De Verbroedering der Belgische Ontmijners re-
kent onder zijn leden een zeker aantâl onüniiners
die nog in actieve dienst zijn, en het is onze be-

doelir,g in deze rubriek « Gisteren en Vandâag »

ten doen kennen aan de andere leden.
De ontmijner is volgens Generaal Sevrin de sol'

daat die met een zeldzaam geduld en een schrân'
derheid zonder weerga, duim voor duim de grond
afzoekt orn de duizenden verraderlijke mijnen
clie door de vijand weggestoPt rnr'aren te ontdekken,
onschadelijk te maken, weg te nemen en te vernie-
tigen. Maar het is ook de man die de zware taak
op zich genomen heeft het Land te zuiveren van
de niet ontplofte bommen en obussen die de lucht-
macht en de artillerie met enorme hoeveelheden er
over heeft uitgestort.

De Verbroedering heeft het zich als een plicht
aartzien het werk van de ontmijner zowel wat be-

treft het verleden als hetgeen nog komen moet ken-
baar te maken. Het is niet zonder reden ook dat ze,

waar het een niet of wel u gedemobiliseerde » be-

treft haar zedelijke en stoffelijke belangen verde.
digt.

Het is om deze redenen dat dit interview gepu-
bliceerd werd.

R. P.



de militaire wetgeving, deze organisatie een zeker geheim
karakter draagt die aan de pers niet mag medegedeeld wor-
den zelfs niet onder vorm van uittreksels.

- 
Mijn Majoor, mijn inlichtingen houden niet op bij een

beeld van de organisatie uwer diensten, ik had u graag nog
gevraagd welke uw bedrijvigheid zaI ztjn in de loop lan
dit jaar, dit mag beiangrijk schijnen voor het grote publiek.

- 
NIen mag veronderstellen dat 1950 een bedrijvig jaar

zrl worden voor D. O. V. O. uit oorzake van de grote wer-
ken in België die zullen uitgevoerd worden en die"zeker het
oudekken van talloze springtuigen riit de oorlog van 40-45
zullen met'rbrengen. Het is dus niet uitgesloten dat we mo-
gen rekenen op een maandelijks tonnage van 200 Ton.

Er bleef me niets anders meer over dan Majoor Porrewyck
te bedanken om al rnijn vrâgen zo welwillend en met zo-
veel vriend:lijkheid te hebben beantwoord. De plaats ont-
breekt me om niet alleen alles wat ik vernomen heb uit te

drukken maar ook om u te vertellen over hetgeen ik tijdens
ons gesprek gevoeld heb. Moet ik u vertellen dat ik een beet-
je fierder was ontmijner te zijî eî zo eefl overste te hebben
toen ik buiten kwam uit de oude Kazerne der Grenadiers !

Zoals u het kunt bemerken beste kameraden is D. O. V.
O. nog niet dood, alles draagt ertoe bij te geioven dat de

ontmijning geroepen is om aan ons Belgie nog grote diens-
ten te bewiizen. Hopen we dan ook dat de hogere overheid
het nut en het belang van onze diensten naar waarde zal
weten te schatten. Die dienst die ons duurzaam is omdat rve

er met gans ons hart aan ge',verkt hebben en wâar 102 van
onze kameraden het leven lieten opdat de andere Belgen
zonder vrees zouden kunnen w'erken op hun velden, op de
wegen en in de bossen en zith zouden kunnen vermaken in
de mooiste streken vân ons Land die zo erg geteisterd werden
geclurende de laatste vijandelijke inval.

R. P.

ST BARBARAFEEST /N VLAATÿDEREN
Op Zaterdag 3 December 1949 vierde de afdeling DOVO

van Westroozobeke hare uaditionele St-Barbarafeest.

Deze werd ingezet met het bijwonen der Requiem dienst
ter nagedachtenis der Gevallen Ontmijners. Het personeel
der Afdeling woonde voltaliig deze herdenking bij aan onze
I)oden, de Weduwen en 'Wezen uit het Westvlaamse bezet-
ten voorbehouden plaatsen in de nieuwgebouwde kerk van
« De Vijfwegen » wââr een prachtige schilderii der H. Bar-
bara met de badge der DOVO prijkt.

Een sterke afvaardiging der Verbroedering met vaandel
en de Voorzitter van West-Vlaanderen aan het hoofd waren
er tegenwoordig.

Rond 12 uren in de kantienzaal der kazerne, na de uit-
eenzetting door de Voorzitter der doelen die de Verbroede-
ring op sociaal gebied bedoelt te bereiken bijzonderlijk
wât de wezen aanbelangt, rverd aan ieder weeskind min
dan 15 jaar oud, en ze wâren 18 in't geheel, een St-Niklaas-
geschenk ten waarde van 400 fr. overhandigd. De Voorzit-
ter, in goede vader, had voor ieder kind een gepast woord
van opbsuring gepaard met humor die bij menige onzer zo
ruwe vlaamse ontmijners een traan in het oog deed parelen.

Om 13 uur in de eetzaal der kazerne waren de man-
schappen van DOVO Westroozebeke rond een goed gedekte
tafel op een noenmaal uitgenodigd terwijl in de Mess, offi-
cieren en onder-officieren ook hun buikje goed deden.

In de namiddag werden kaartenwedstrijden, pietjesbak
en vogelpik uitgeschreven waar, zoals in de miinenvel-
den, officieren, onder-otficieren, soldaten en werkiieden on-
der hen wedijverden om een prijs te bemachtigen.

I

Maar rond i9 uren was de « Clou » r'an de St-Barbara-
feest 1949.

In de schone, met goenstig opgesmukte eetz-aal der Kazer-
ne en opgesluiterd door een uitgelezend orkest had een volks-
bal plaats.

Op het ogenblik dat Kapitein Merckx, bevelhebber van
DOVO te Westrozebeke met de Voorzitter, oud Korpsover-
ste der Ontmijningstroepen in W.est-Vlaanderen, de zaal
binnen traden, vangde het orkest het trompetsignaal « Tot
de Ki l? !t !t ll !? ! », gevolgd van de Marche van het 2de
Ontmijningsbataljon.

u.r3. 
t..r,Orift en het handgeklap zijn niet te beschrijven.

Zo werd er gedanst en menige glasjes geledigd tot in de
kleine uurtjes, allenlijk onderbroken door de trekking van
een monster tombola waarvan de verkoop der biljetten, en
alle 500 werden verkocht, clie ten goeden gekomen zijn
aan de Sociale Kas der Verbroedêring.

Daar d'e prijzen door enige makkers, met aan het hoofd
Kapitein Samijn, gratis werden opgehaald werd de totale op-
brengst, t.t.z. 2.500 fr. door Kapitein Merckx aan de Voor-
zitter der Sectie West-Vlaanderen overhandigd waarvoor dan
ook deze in naam der Verbroedering, de Officieren en het
Personeel van DOVO 'Westroozebeke bedankte en geluk
wenste voor het schone en onberispelijk verloop van het
St-Barbarafeest in het teken der Kameraadschappeiijke lief-
dadigheid.

DE VOORZITTER,
E. S.



llaar ik ben hiel niet om u geschiede-
lisjes te vertellen, ik zal er u slechts cle

l:r'acti-.che zedetile-" die e1 uit voortvloeit r-an
gererr rrarrrelijk : -\loe,l alleen volstaat niet,
de Loncl is niet geschikt oru zrvare lasten
yoort te tlekken en lict is onr ,cleze rcrlen
tlat Let gclriuik lln tle lrorrti irls tlckrlier
rveldra moesi opgegevelr §'orLl(,n.

Gedurende dezelfcle oorlog echtel rvist
I,-ranklijk de waarde cler honcien beter te
waarderen 'want meer dan 13.000 honder wer-
den als hond-brancardier gebruikt.

IJuitsland voor zijn part beschikte op iret
eiude der vijandelijkheden orer eel hok lar.r
ongelecr 40.000 tl,,zer becsterr.

In hei geheel r^.aren el' tieuduizende ge-
wonder die dank zij hrrr aan dc tlcotl orrt-
snapten.

DE HONDEN IN HET TEGER
en hun nut voor de ontmijning

I)e holirrneling die mij van cle g:beui'tenis-sen del eelste dage van cle

oor'1og 1914-1918 het lere:rdigst is biigeblt'r-cn is zekel clie van het vcl
tlek te velclc lan olrze Cilenacliers.

Op ec11 van clcze ùrolgens toen ik mr naâl' het, athener.rm begal, rratrt
tot mijl gloot spijt hacl de oorlog ,rle lessen van onze school uiet onder-
biokcn. heb ik de indluklvekkende kolonrre van plachtige mannen yool
rrri,j zien voolbijtlekken.

Onnodig te bekennen dat, ik te laat ben gekonren iu tle klas...

\Vat ure looràl ttof waren cle kleine lage karretjes die een machinege-
u.cer velvoerclen en getrokken waren cloor' lionden tlie naast deze leuzen
meeliepel. Ze herinnerden me aan die goede beesten waalyan zich in dic
tij,.l de Rrabantse melkboelen bedienclen om hun schilderachtige karretjes
rersielrl met blirlkencle koperen kruiken roolt te trekken...

\\:as het rriet geuoeg orn de jonge kniral; die ik toen lvas te bekolen en
ge1/angeir te hour'len ?

I)it l.leeld blee{ me bij en meel dan eens in tle loop vau deze oorlogen
die me eincleloos toeschenen, r'erraste ik ei' rne mee clat ik me afvroeg
wat er yan rle moeclige gezelle1 van deze prachtige Grenadiers rvel ge-
rvot',len rvls.

Het is slechts later, veel later, daü ik van eerr oud-strijder de ontroer,encle
geschiedenis en de daden van deze militaile honclen rernomen heb; deze
geschiedenis is n"aard dat de herinnering eraap 'bewaarfl zou blijr.en door
ai deze clie cle honclen, deze vrienden der mensen bervonderen en lief
h ebben.

legl zich cr enkcle nrinuten naast, neemt een
siuk iqdel dat aan zijn halsbantl l:angt in
de muil, en loopt zo snel mogelijk naal zijn
meester terug om het hem aan te reikeu.

de velbinclings'honden houden de verbindiug
het clichtste nrogelijk bij rle vijand in stancl.

om het nut te kennen var de speurhonçlen De honden die de kleine tloep voora{ gaan,
die liet beu'akingspelsoneel cler lianpen.be- l.s1rÿi1tri*en de mannen van alle mogelijkt:ole lIeL oes'aKrng§pelsoneel uef fianpen,De- \.erlÿItûrgen de mannen van alte n]ogellllre
hull:zaam warcn. vijandelijke elementen. Het aanvalspian op-

Wie keni er nit-.t. al rvas het 1laar. \.rlp te gesteld werpel ze zich lezamen net hLrtr

ho|en vernoemen c1e wilclc kolos cle tt,ourrc . gevechtsbroeders op de al6lus verraste vijaucl.
gezel van de beruchte llajoor Sclrnitt or.ers- j De vrees aangevallen te worden door zulke

ltge instincten die zich Iros kuI)ilerr Levirl- De tr'ranse Alpenjagers vielen bijrra altijrl
den in de grotrder:. van dt glootste lt'icntl op deze manier aa1 terwijl older andere irr
del rnensen. I{eü is de nrens ,lie ortwaaltlig \alvik deze honden buitengervone rlienstt:rr
is de hond voor dergelijkc vrrile zaakjes te bewezen.
gr'lrrtriken Ook de Duiisers maakten van gleze houclerr

_ \-astg-eheclrt aan een lange leiband. brengt : De hon1.l bezit niet alleen een fiJne speur,
de honr-l zijn meester bij cl.e gewonde marr. zin, maar heeft ook een zeer s.lre"p g"iroo".
Laat nretr de hond tet'ug ius Llat gaat hij \yelke troost en welke süeun betèklnt hij
aartstoncls zijn opzoekirrgen Ioor.t zetten. i niei voor de schildwacht der vooruitgeschoi

ven stellingen; welke hulp verma-g hij niet
te ver'Lenen aan ile patrouilles die gebruik

Ongelukkiglijk, gebruikfe rren niet al- makend varl het struikgewas en van de duis-
tijd de houclèn vooi dergelijke menslievende ternis snel en geruisloàs naar de vijandelij-
werhen. ke troepen moeten toesluipen om hen te kun-

flen moet zich maar $,errden tot tle kr"ijgs- nen overvallel ,terwijl ze ee.n kolte rust rle-
gevangenen en tot c1e politieke g".*rg"ii,i men of ergens hutr kamp hebben opgeslagen.

Gedurende cle l:ratstc oollog v,'r,rirl lieL rarr-
ta1 tot dit cloeleintle gcl,ntiktc iroltleri nog
velrtreerrlelrl en lrr-L irirrrtirl g,.rvorr,icn ,lie
dank zij tltze moeilige ditren uittr tk: rlood
otrtsnapterr werd vertienvorrlrlig(l.

Huovlel gervotrden die ingo.lotcll lirg,,r,,,r,-
rler ltopeu stoengruis varr ingestolte huizt rr
err te zwak ['at'en onl te roepeu of o]tbe,
l<rvaaur orn zich te bervcgen. rveltlen niet
uit hun netelige toestantl gçelrollten door tle-
zo s,ouderbare beesten rnet hurr fijne sperrr-
zin en hun onvermoeibare toervijding.

[)m zijn opzoekilgen tot een goed eiurle I

1r brcngen moet het beest rrict vpy*"r"1,1
zijn clooi' een persoon. Ongevoelig voor vrees)
en onverstrooibaar zoekt, het methodisch de
hem aangewezen sector af zowel bij nacltt
als bij tlag.

\"an zohaast heü beesL eerr gewonde ge-
vonrien heeft, besnuffelL het hem een wijle,

te r-rn het kamp van Breenilonck. gidshonden brengen bij de vijand een a{mat-

-\[aar' ]aten u'e lict langtr ;lijverr stil i tende zenuv/achtige spantriug teweeg diehen
staLrn bij deze prijllijke uitt,ùitirrg .l-er. r,ree*t geestelijk en lichamelijk verzwakt.

gebruik om de mogelijke tegenwoortligleid
. van vijandelijke solilateu achtel hun liniesI{et leger gebrtrikt _rlc horr,lerr als L,rutl- op te sporen.

., Jrir1r1rets : rllz,, lrotrrl. l ziirr irr slrrirt tiett
maal hetzelfde traject, gaall eu keren. af te
leggen om de verùinding tussen rle r-erschil- De Russen gebruikten vooltdulencl de hou.
Icnclg eenheden vau de eerste lijncn onder- den in cle vuur"linies; ze hadden zelfs lionden
ling of met ide staf in -.tancl te hourlen. rlie zotlanig afgerichô r,l'alen dat ze een

Onwetend van heü gevaar da1 hen lieclreigt schuiloord zochten onder de tanks i

s,eLen ze zich nochtans goed te r-erbergen r\[et een met springstol bekroond zadrl
als zulks nodig mocht blijken, van de minste gela,den veroorzaakten ze zotder vennirrde-
heuvel of van de kleiuste diepte weten ze hng de vernietiging van talloze gevaarlijke
gebruik te tnaken op het gelaste ogenblik, tuigen.



Door. bun heldondood çerden nieü allsen
talrijke vijandelijke ianks vernietigd maar
dikwijls ook vermochten ze paniek to zaaien
in de vijandelijke golederen orr de aantal iu
de kiem te smoren. In allo omstandigheden
blijft de hond de trouwe gezel van de mens
voor wie hii zelfs bereid is het leven te ia-
ten; do oorlog heefü bewezen dat hij er.erals
zijn meester cle glorie verdiende.

I{et is rnaar heel natuurlijk dat
aan gedactrt hceft cle hoedanigl'reicl
honcl in rle ontmijning te gebruiken.

Het was in 1936 dat in Palestina door cle
Engeiscn cle celsLs proefnenringen pledaan
rverden om cle honden metalen voor.\perpen
die ingeglaven werclen te laten opzoeken.

Tleinen en politiewagens rvaren dikwijls
het, slachto{fer van mijnoniploffingen; dank
zij hur-r speurzin echtei'en dank zij het ge-
voel clie hen iu staat stelt het inwaarneem-
bare waar te nernen verrichten die honden
rvo n tleren.

Zonder ondelbleking wercien tle opzoekin-
gen voortgezeü in hei lnstituut voor het-kwe-
ken en africhten van honden te I(ivat-llotz-
kin bij Haifa.

Wanneer de Eenge|5.11 later in botsir:g
kwamen met Joodse saboteurs rvistel ze cle

hulp der honden-ontmijnels tot een prach-
tige priestatie op te voercn.

loen ze belast :*erden met het opzoeken
van wapen' èn arnmuniticopslagplaatsen en
ze als een soort radiesthesisten op te treden
hadden wisten deze dieren zelfs wapende-
pots te ontdekken die zich verscheidene me-
ters oqrler de grond bevonden en waal'\ran
de aânwezigheid door geen enkel uiteliijk
teken kon vermood worrlen.

mijnenvelden die de Duitsers bij het terug-
ti'ekken gelegd hadden; de tussenkomst der
honden-ontmijners w&s bij machte cluizencle
mensenLevens to sparen.

De honden worden âan eea lange ieiband
vasügemaaki, on doorzoeken een stuk groncl
vau 2,50 m. breed. Zij blijven staal ais ze
de tegenwoordigheici in flo glond van een
al of niet neialen mijn gerieken. Ze ko-
men zo toi een onüdekken van 90 mijnen op
100, hetgeen naiuurlijk ook grotendeels af-
hangi van do r''l'eersgesteldheicl, van de staat
van het doorzochte terrein en ook van de
min of meel lange duur dat de tuigen a1 in
do grond zitten.

De honden l'eagelen beter bij de mijnen
rclie nog maar pas geplaatstwelden terwijl
een grotet'e vochtigheid van de lucht hun
taak bemocilijkt. Do zandachtige gronden
en cleze die bedekü ziin rneü glas velgemak-
kelijken hun taak niei en de gebeurlijke te-
genwoordigheid van andere dielen zoals ko-
nijnen, hazen, enz. leiderl sommige dieren
r.an hun zending af.

Er zijn naiuurlijk andere landen dan En-
geland die zich bezighieldon met, proefne-
mingen op dit gebietl.

In lIolland \ryerden taldjke proelnemingen
onderuomen, maar voor zover û'e weterl
werd er in Belgie nooit, een dergelijk ieis
ondernomen.

Na het onderzoek over het gebruiÏ cler

honden in de onümijning is meu tot, hei
volgend besluit gekomen : de honden kuu-
nen prachtige diensten bewijzen bijzourler
daar waar de vijand niet bij machto was dc

springluigen gosd af te dekken eu diep gc
rloeg $/eg te stoppen, 't is te zeggen ge.lu-
rends een gevecht, in heb rlakke veld.

Heü zou interessant zijn rnoestel de op-
zoekingen verder doorgedreven worden en

men zich inspannen zou otl1 het, type ïan
dier te vinden daü heü besü bij dit soort,
N,erk kan gebruiki worden, eir ook nioest
men volharden om te trachten het, vermogel
van deze hulp-militairen op een hogel peil
te brengen.

Het ontbreekü Belgie aan tali'ijke r.r'icutlctr
der honden en ook aan enkele aflichters varr

de strijd voor lde verdediging vau het \ia.
clerland vool-t te zetten.

Geduronflo de iaatsüe o0rlog en in 'â bij. Het gebruik vaD honden Lij de onümij-
zoncier in 1944 werd door do-Engelse everi- ning wetd in verschiliendc l*nden bestu-

eons gebruik gemaâ,kt vau de honden om i deerd; zelfs in -zweden.bestaaü 
er €en cen-

zich eèn vluggà weg te kunnen banen en dit trum waar honden-ontmijners afgericht, wor-
ieu kosts vaû weinig mensenlevens door rle tlen !

lnen er
r,an de

De meest bekrvame honden hiei.voor ziin naam.; hun aarldachô zou moeten gaarr naai

de politiehgnden of een kruisins ,u" ,a.1. dit vraagstuk van bijzoncler belang : hetde politieh.nden of een Lr"l.i"n ,"" ,J.1. dit. vraagstuk_van bijzoncler belang : het

met jachilronden. De te[iers ". i..1",." ilui. africhten van honden, dit is tenlninste Ùrijrrjachthonden. De terriers "" â"a"r" L-.1gi, africhten,Yan honden, dit.is tenlninste. urijrr

nere 
-honden 

laten zich veel gemakkeliiker gedacht hierover en rnoest er dan ooit trog

beinvloeden door de *".r.n!.t"I.lh"irl' s11 iets uitbreken da1 zouden honclerden onzet

door de sporen van het wikl clat zich .laa. s_trij.clers hun leven te danken hebben aaII

zou kunneï bevinden. dit initiaiief, dit leven dat hurr nodig is orr

« lk - België land - mens - \À/czen. »

Neen, het is geen koeterwaals. Het is een degelijke zin,
evenwichtig en onberispelijk gebouw, maar gedacht door een

Chinees die U zou willen zeegen : « Ik ben Belg ».

I-.d....r, weet clat het Chinees de moeilijkste taal ter rve-
reld is.

-bok Russisch is een moeilijke taal, maar zij is in die
zin dat ze op spraakkundig gebied meer ingegewikkeld is
dan het Frans of het Duits en dat ze voor een oningewijde
een niet te ontcijferen alphabet bezit, zo een beetje lijk het
Grieks. Maar dit terzijde gelaten is de bouw vân de taal de-
zelfde als deze der rvestelijke talen en de Rus denkt en
spreekt zoals wij. Laat ons zeggeî dat het Russisch drie
maal zo moeilijk is als het Frans en wij zullen de moeilijk-
heid goed bepaald hebben.

6

Kapitein-Komman tla nt
. DIEU.

Het is echter helemaal anders voor wat cle Chinese taal
berreft. Door de Chinese muur beschermd, bestaat ze hele-
maâl op haar eigen en heeft ze niets gemeens met haar
buurtalen. FIet is een taal die gar-rs verschilt van onze, ze is
dus niet moeilijker dan de onze, or1 het beter uit te druk.'
ken, men kan ze niet vergelijken met c1e onze.

Het is een eenlettergrepige taal die geen spraakkunst be-

zit. Ieder teken beduidt een woorcl en er zijn bijna zoveel
woorden als er tekens zi1n, zegge ongeveer 80.000, wat
werkelijk ontstellend is. Deze 80.000 tekens komen overeen
met een vierhonderdtaal klanken, wat betekend dat me één

klank op ongeveer 200 manieren schrijven kan. Wanneer ik
U zou zeggen dat een Chinees geen alphabet bezit en dat
een teken, door het feit dat het geen voorwerP maar een

gedacht weergeeft een t\,1/intigtaal betekenissen kan hebben
dan zult U er misschien âi iets van begrijpen.

\ /ilt Lr ehinees leren ?
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Er is iets dat de Ontmilners in hun Boeh der Eisen
geschreaen hebben en er een ganse bladliide in beslaat,

iameliih « het dragen aan het Kentehen van Ontmilnet »-

Men uteet dat aele ontmijners DOVO verlaten heb'
ben om andere eenheden te aeraoegen, undere legergroe'
ben. over, ue 1i1n het allen eens dat de1e militairen; of.
ficierett. onder-officieren of soldaten gaarne hun hentehen
ito.ard hebben.

Dit hentehen, Ttaart en goud op rode grond, die n'u oaeral gehend

en geu,aardeerd u:ordt tigt de ontmilner nauu ter harte ; het is meer

dairen breaet geworden-voor hem, meer dan een etetehen, wan-t orn de

eer het te mogén d,ragen te aerdienen heeft hii dageliihs en d,it gedu'
rende mo.anden en iaren de d,ood, vnoeten trotsercn.

En nochtans, in hun nieuwe eenbeden werden d,e « Ouderen >t met
plageriien aerwelhomd, plageriien d,ie leher weinig ten -gunste -sptahen

"ai a, daders maar die- di aanleiding uaren dat, onze hamerad,en hun
hentelzen, u^ddr le 7o fier op uaren, wegborgen. Zeher, aangelien hii
geen deel meer uitmaahte ian het Ontmiinershorps Ü'dg hli Zich wel
verplicht de hentehens der nieuwe eenheid te druge-n, m,aar het en.e Tuds

geei't beletsel voor het anllere, er wuren toch andere groepen üe het
deden : anTe militaire piloten die in dienst stonden aan de RAF dragen

noq altiid h,.n'r oud hentehen.

Waarox't dan dit aerschil,'Lt)darorrt d,e1e twee fii^dten en twee getuich'
ten, onze Verbroedering d.er Belgische Ontmiiners heeft d,an ooh goed

gedaan dit feit meer te schriiven in het « Boeh der Eisen ».

Helaas, driemaal helaas tot hier toe werd hieraan nog geen officiel
zeu-olg gegeven,

Alleen Luitenant Generaal PIRON Bevelhebber aun ons Belettings'
Leger heeft londer dat hem iets gearaagd, werd, 1o iuist een ledeliihe
t,oldoening gegeaen aan dq,e getaetilgde eis.

Werhelijh, cle ouderen aan DOVOIBD, onlangs ontbonden, hre'
gen L)an de'Bevelhebber aan ons BeZettingsleger de toelating hun oud
hentehen op hun, linher mouttt te mogen dragen, ALhoewel officieel
erlzend, deie beslissing uerd ter hennis der RMS adiudanten en det
ItlP gebracht, is le inhet geldig voor Belet Duitsland. Dlt ptachtig
geban aan Generaal Pîron, deTe eer beweTen aan de ontmiiners, heefi

i;i, *rrrgn niet in Belgie waar het tnchtans het meest gewdd.rdeerd Zou
iLtorden,

Het is nooit te laat om goed. te doen, het is nooit te laat ooor dele
die er d,e gelegenheid toe heeft dit pas gegeven aoorbeeld dat getuigt
uan een eerliih begrijpen, goed. te heuren en na te ttolgen.

Aan Luitenant Generaal PIRON Zeggen ue danh in naam aan al de

Belgische Ontniiners en in naam ttan al deze van BD. rtoor de genegen'
heid. en de welwillend,heid,'die hij tegenover deze laatste aan d,e d,ag

legd,e, en ooh onZe danh, miin Generaal, om begrepen te hebben dat een

Ontmijner altijd op de bres bliift.

flrilr , , ,

dh
1ouàen be.

Het Leaen in onze Secties

Seclie

West-Vlaanderen,
In « De Ontmijner » van Oktober l.l.

hebben wij gemeld dat de Kortrijkse ont-

miiners een prijskamp van kaartspel en

teerlingbak zouden op touw zetten in de

maand Oktober. Dit is een gedane zaak.

Op Zarerdag 8 en Zondag 9 Oktober

had deze prijskamp plaats en oogstte een

volledige bijval.

De eerste dag waren er 78 kaartspelers

opgekomen en de tweede àag 56, zoals

men wel kan gissen ging het er zeer ge-

z.llig en kameraadschappelijk toe, er

heerste een echte ontmijnersatmosfeer,

waar bij spel en troef menige pintjes lek-

ker bier geledigd werden, getrouw aân

het liedje « Er is nooit geen ontmijner
van dorst gestorven ».

Een veertigtal mooie prijzen, van een

gezamelijke waarde van meer dan 5.000

fr., gift van de bevolking van het Kor-

trijkse, beloonden de gelukkige winnaars.

Alle deelnemers drukten bij het heen-

gaan de wens uit nog meer zulke avon-

den te beleven, vÿaar vriendschap, kame-

raadschap en deugdelijk vermaak op de

dagorde staat.

Dit gezellig samenzijn heeft aan de

kas der Sociale W'erken der Verbroede-

ring de schone som von 3.000 fr. opge-

bracht.

Een woord van dank en bewondering

voor zijn overdrote toewijding aan de Ver-

broedering zijn wij allen aan makker

Nuiitens, Albert, oud-sergeant ontmijner

van de 6de Cie van het IIe Bon, groot

invalied der ontmijning, en âân zijn me-

dewerkers, verschuldigd.

Proficiat, Albert. en nu op weg voor

de Crochetavond te Izegern en de Toneel

en concertavond te Kuurne, zonder de

verkoop van boeken te verzuimen, eh...,

jongen.

De Voorzitter,
Em. SAMIJN.



SNAP SHOTS
..H?t is moeiliih ou.er.moed.te-sprehen als d,e in dege geestesgesteldheid. ges.

telcle daad niet -g-ewettigd wordt door een bloedvergietei,n îf door"hrt verliès 
-aan

een led,emaat of het leu.en. Het is.moeitijh 1)a17 een-fl7ens té sprehen als dele no,g
goed en wel in leaen is Tonder één enhele veruonding het is moeiliit, ,i" Ziil"
moed, en durf te sprehen als deze flLan een ontmiiner isl

Elhe dag nog stelt de ontmiiner .schiinbaar eenroudige daden Toals het opra. Æ-;p9"y!?eenn.ietontploftspringtui-gdatiochtansdoorheiinu,,,h,,itl.an«Vadei.ffi
'f,;:!,,'r,',i!'"f,'"#ïJ'i{oï,2î*:;t{r:ilRL'ilizf'ïiïf;,1Z,ïi:o'1,*i,::i,,,ïJr'" 

ft
itr"*::";!r!'r?ri',kïï,i'*!"î,1î!r"ff ::l:r"'iîi::#;r.'i,?,iiufjïi|i#ffi
.ts d,ie tyn,geen hlein vaartje benauwd is. En het tijht me o,-rrLo
bruisende Luihenaar ,rn *ru nauu,heurig beeld op te ha;,tge,.- I^;:-".::'' ;'-.:: ffi
7iinmooiebt,"iiï**s,n,hetechtetypevatlontn1ljngy'I,,],,,1:;:"::,"::;:ffi
Àng 

-een beetje traag wat te wijten is aan liin eerder hirtl r ..:t^.
haiahter, tiri *,""fi-i ,, 7rh", ,o, zijin îolt 

""r"'i.r' 
|rirr) :.:.:,'^'.,1::",-?^2'o 

ttz. Is hii het niet die de best gertulde

stap.geâaam ;" zii7, ,;,Li;iô"i;iT:;",r""'i,iriii, ;;;",: )'; cret:ist heeft.

u'iiden. \an!-hii is.edelmoed,ig, opgetogen en t,ol uuur We Touden niet enhel een photo nTaar ooh een gdns
en met dit alles bezit hii -een rijhe verbàelding. Ondanhs boeh nod,ig hebben om al xijn-moed,ige ond,ernemiigen,
alt liiyaam-van « Tempête » (taat « onTt,eer i betehent) die altiid -met 

succes behroond u,,arei te gaan vertîllen
li" lrii te. d,anhen heeft aan üin iet of wat onstuimig om hei even of die ltlaats aonden bii de oitmijners of in
harahter is het een Xeer gevoelig hart àn *og *rn ,oi de weerstand.
h<m ieggen dat het e9n « prachtige aent' ' Is d'ie geert Het gebeurt d,at een ortmijner ongetwiifeld ,Ler.enhele onrechtttaardigheid vetdragén han" n'toeid door ztjn arhoeu,el gevaarriih maar toch eentonig

De -ontmiiners 4ijn moedige iongens, die vrijwillig duister u;-erh stoutmoedige daden goeht die weleens onbe-
en londer tegenstribbelen elh werh dat hun beeolei Zonnen'daden liin.
wordt hoe geaaarliih het ooh u)eze ten uitttoer .brengen Maar d,ege schijnbare richtheid van geest is bij mar.1n44r ont Xulhe mannen te bevelen heeft men uitgeteTen nen Zoals Marcel Lallemand, enhel geaeinsd, om een vol.ottersten nodig' die hun leven duraen *'f:"; _-!i1|:! ;ràig nrgrrrn en een beslistheid lond,er grenzen ged.eht teLallemand is er een aan dele, een echte, altijd. daar.-u,aar horiden.'Want, hoe aastberaden-moet 

-men 
niet- lijn omhet geaaar schuilt, en vooral één d'ie de "irt1e.,uil-7iin 

';;i 
* tu liiaen bii de ontmiiners de dag zelve dat nrenom het te trotseren' op een Tehere d'as heeft--\i1t.:,1:i'' 2'"n" gor* ploeg die gedood was bii het, springen l)an een

i""i:*::f !,1:,:.^n::f-^beTaaid 
met anù.perione.n ,miinen, bon begroef ?helemaal alleen ontmijnd omdat hii wist dat het een

uiterst gevaarlijh uerhje wds en hii' geen mensenlepens Hoe hwam het en 'u)aarom bevond. bij Xich ,juist
nutteloos wou blootstellen, daar op dat herhhof waar die plechtigheid plaats had

Reeds in de schoot,an de Genie waar hii.in rsjs de i#'Xir:",,*r!::2"::;W'!:rl:;:l: -Y-to::":;;
lessen r''olgde van gebreaet.e-efe o1,4er-offic;gruZlr*or. ,iatige oaerste v,an Dovo'die hem irirg of hii zichd?.4: hii.liin-hlashameraden door Tiin soms,.hoene.m.d,ar 'nîg'alt;jd 

wou laten inlijaen bii de ontmijners, xijn ant-altiid.origine\ ey practische oplossingen d'ie hii-ant. ,iiora io, hort ei b";à;g: << la, nu meer dan ooit,.woordd,e op d.e hem gestelde tàchnisihe araagstûhhen
Maar het rneest treffénde bii hem wds de aaidacht die De graven lagen nog open en gdapten ons tegen, de
hii besteedde aan d.e menseliihà factor, aan Tiin bloes, aan atmosfeer was zwaar en niipend als een iizeren halsband
,< xiin m.annen »' van uandadg 2iio o"tmiiiirs i ,""ir;i ;t d-ie uut heel toeprangt en_u verstiht, nochtans scheen het
actief onder.aoorlitter ge*oidrn' aan de' Afdeling Luih alsof onXe rtriend. dit alles n'ret een licht han aanzog.
uan ûnze Verbroedering. ' Zijn gelaat blonh van, belisth.eid en hracht en hij scheàn

Maar om dexe eer te aerdienen was het nodig.dat i#r"i'1i:t;""îî:"1::l #: "?î!,,t?ff*:!r,!*r"îî:.tonnen bommen, ÿnelt auurpiilen, valstrihhen en-aller. gen, hoge personaliteiie,n, die de br!ra1"'n;, bii*oînden
hanile soorten tui-gen door.4tÿ h-and,en gingen. wie z,al Trrrlht, iet'aangeTrct,t "â, àri" iiii"'orirr--iii;i;r, op
1I Tiin held,endladen Zo .tal-Aj!- als verscheiàen vertellen en hwymen zod|oni7 onder de indruh dat ze zich nu y,og
hunnen, aan het onschadeliih, mahgn- aan ongehende d,at gelaat irrinnirrn, à, ,** is hunnei ontsnapen
springtuigen tot een nog niet ontplofte v r waaraan maai d" men, à;i iii*4i"r 1ou worden pl hun aftiidl
het-ingebouwde uuruerh n9g ao.oritihte. ls hii niet de biibtiitten, 

't

oudste ontmiiner nog in actieae dienst in het peioton van R. p,
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De Orytmijners en de Dîplomaten.

E[i-,'u *c

M'{4

Foei, die letiike geallieerden I I
Ënkele tijd geleden publiceerde ik ia eenzelfde sor in de franse taal van een meisje colle-

rubriek een artikel dat getiteld r1,âs : « Rond een ge in een Duits stadje rv.r.u.,i iL .i.
l)iscussie », een artikel waarin ik u vertelde dat naam vergeten ben. Gê waart in clie tij<1
een geleerde vergadering geredetrvist had over het in de Kàmmanclantur van Hasselt je
al dan niet wenelijk gebruik van kri'igsgevangenen Hauptman belast met ons beheer, en gii
in de ontmijningsdiensten. dan 

-Oberleutenant preuss di" onr, u".ge-
Voor het ogenblik bevindt de ontmijning zich zeld van een_trental Landsturm. dagelijks

op het voorplan, en het schijnt me soms'kleingees- naar het werk bracht in de omgeving van

tig toe dat nu de wereld op een enorme heksenÉetel Martelange I
geli)kt die niemand tot dè orde terug kan roepen, W'aart u de eersten niet om de Over-
dat Grote Heren zich bezig houden Àet een onge- eenkomst van Genève die het gebruik
lukkig klein miintje. van krijgsgevangenen voor het ,iro...,
hieron- - van dergeliik werk verbiedt. seweld aanOn'r u te overtuigen lees het hieron- tt^ ):-_ -^ -1^__ _r r _ t . van dergelijk werk verbiedt, geweld aan

tlerstaand ertikel dit ";;;;;"";"i; 
één ding te doen, nl. een gerechtshof rr- ,. ào.n."

« Le Peuple » van 10 o.i.u.. iô+s. 
" *t|,t: roePen om u te oordElen' Misschien zulr u trachten dit alles te

volgens.." 
"auotr"ir;; ü; üri*.i, wel te.verstaan, het gaat hier "i:t "T weerieggen met te verrellen dat na cle-on ourrspns WÀnEN iIET 

-_ 
:.t -,F....h*hof 

waar u terzelvertijd de .rplrufiiie de ,taat van oorlog i.rr.r, ,.,ru
DF. F.NIGF. nÉ - - partij en de jury zot zijn maar wel om hi,.,,l .n Relsie onoehorr;en h,â t" h._

DI1, DUITSERS WAREN NIET """.,5"':"';'"'rur waat u. rçrzçrvcrtrJu uc caprtulatie de staât van oorlog tussen urv
DE ENIGE DIE partii 9n de jury.zou zijn maar wel om hird en Belgie opgeho,rden"h"d te b.-

OORLOGSMISDADEN nEonnvrx 51 hof waar de hogere jury zou overge- srâan en dat"u or,r"np dit ogenblik niet
Hamburg, 17 (A. n.) - ,;;"n. 1î*" worden aan een l.l:..;.tt van goe-igebruikte als krijgsgeï,a.,g.,r.1 -rr. *.1Hamburg, t7 (A. p.) Maandas, i^*:_,;::.:":-"î-":: ::.,:r:;"":"- :11'-5:_ gebrurkte.als krugsseÿângenen maar wel

vcrklaarde een Duits la*r.*i'."'T:; d. qriisgroene. die, u rwiifelt er niet aan i1, verplicht t.*é.i§.rt.tâ'.n i Maar tleze
proces var von M"rrrt.ii'ÏÏr"ir,r't"",r".1 tussen de mtest rechtschapen mannen maniei van uit.oefen clat de sraat van

ff.ï'ï.'î.,|."'*T"î:T'i'î:?Ji'î.1 l.t:i'" oorderen met dezerrde:ïTy:: ;iË "l:lJ:::*f."iff'"[ï'i: il
laatste oorro-s d" oo;i;s,ï..Ï:,"d.1-q: 3::ïtî, $,,i.t 

oorlogsmisdadigers te 
ffi:i::?*:l..rinX11i,:ï:l:;i,*voeten tradi maar dri *f.-n"rfr"a, ot{i tt gevâlten' voor deze.die u-achter na liepen._Dan an-

Frankrijk .n G.oot-nriàiË,:hiü -r] ,,,,11" 
qekheid oP een stokle' Persoon- clere, M. de feldgrar, ,r.rrrgi.., de oorlog

ren aan dezelfde s.*.1;;i:si"*i;"t 
*"- 

:il,:'.*t:i:ï.1"î,1i:' j*:.-".\: slechisalsbeei.,digd*,.,.'.io,,,.g.onârLrt ddrr uLzc'uc BcwEruPrcB,rBc'' sal » r'an deze. vriendelijke meester. o- ,o,, ontdaan zijn van rr., rr"",. iiJl.Dr' Hans Laternser, een der verdedi- een zwart bolleken wit' te make' i, .. g.+ ii, r,., bedekte zoals een kanker eengers van de ex-maarschalk heeft zijn best niers zo gemakkelijk dan een rÀ/1r zwârt lichaam ineet.
!.daan om aan re ronen dat de É,itt n ;;-;;k.r-; 1,., ffib.*t;' d.;. Ë;.; "'ffii #'::., verder wlt gaan, Miin-bii de ontmijning in Nederland enNoor- niet aan. L-^- ,- ,,^-Â-Ài_^_,.^_ L^. r\..:.^^ -^^1--heer de verdediger van her Duitse recht,wcgen en dit zowel gedurende als na de Ha ha ! Heren de Geallieerd.l 9ii ;;;.; vraâgt u nier 6at alle Belger,
ïtl,fq,stlt"lk hadden gemaakt van.Duit- hebt oorlogsvriiwilligers gebruikt bli hei ] Ë;J.i, Noren en alle andere die En-se krijgsgeva.,g.T... bij de ontmijning, onrmijnen"en â"r, iog 

"r-" 311*" !"r;: ;ffii':f 
';;ï;;;i...ffi"i:JJ;

wâarvar de verliezen zeer aanzienliik nen maar ook u.o,r*ü, dit.bijvoorbeeta ; E.r.ir"rîd rvorden als vrijschutters ?wâren. :^ ^^- -^L-^I- ^^- L^rr^r::r-L-:J I ^ :waren. rs een gebrek aan hoffelijkheid, het is r_r^LL^-

. Hetzelfcle ging hij _verder, gebeurde .""g.;;r. dat u gedach, ,"r."r,.iï#'d;; .,"::o:en 
zij onder uw ogen uw hitle-

in Rusland *Irr"-.ri het relisir";;;- a'."T.o,r*., het werk u.r.. ror"j.T"o"-' risme niet geschonde. i
de v.rouwen_ te gebruiken- voor dit ge- omdat hun vinqers ,ou..t-liiil, î" , ,tî gii dan 'Weerstanders, waarschijn-
vaarliik werk en in Frankrijk waar"in en zoveel zachter', en omdat h; hr;;;ilijk komt er eens een dag *1rtgp u.door

, Lrr vrrruaL rrurr rrdrruLrr
de ontmijningsdiensten .u.ri.r. krijgs q6y6sliger ziin bij het r"r.rk.r, il;;;;' onze, Oosterburen ervan beschuldigd zult
gevangenen in grote getale aan het werk q.ot àr.,.r..rpot.r,. En geloof ;;, h.i 1 word;n een Belgisch farl te hebben be
;.:dÀ sezet. ".*h.à.lii[ ;;i.;; ;;; îti;;;'^;,;;; waard, en Belgisch gedacht te hebben.

Daartegenover bevestigde Dr. [-atern- iuist de handelinq van een uroedrro.r,i. Doktor Hans Late;nser, verdediger larr
ser dat de Russische liriigsgevanger!, 

, En dan nog, ,orrt.., her seen « grilze ] Von Manstein, richt uw blik oue..d-e g..n-
die voor dit soort *erk âooi de buit- i muizen , g.*..rt ziln di.'inkel. ;rê; ] ,.,', ur^ ulv land en zie de ontelbarà do-
sers gebruikt werden gekozen waren uit u gebruikt'hebben i Als ze yrouw-.otarr, lden die zich oprichten en u hun misprij-
de specialisten en uitgerust werden m.t L,i..1 dan waren ze ook vrouw-kriikss.-i ,en toeschreeuwen, hoor de kreten van
een elcctrische detector teneinde de ge- ,".rg..r.. Maar terzake He.en Geaili.-.f- ] d.r. clie uw lanclgenoten gemartelcl heb-

Wat denkt u hier o'er Fleren Geal- zeden geleerd, wie had ài.,r'rrl., krr.r.rin j op..r u\À/ ogen, open ulv oren, en
Iieerden i 6ijbrenlen dan wel de Wehrmacht ? I ,*i1g, gii rijt t"e.,rg .ie afzichteliike wor

van beschuicrigers zijt u ineen. 0.. 
o',:.';.*"î,:î 

ï:"?',#iïâ'i:l o. i:ïjïgl ;ïj iir""i:i:,;Ï"1?};Jï;
schuldigden geworden. Te oordelen ,,.". , ..r16n van het gste Genie S"". fil ;;;.- | zelf niisschien her mensdom hebt aange-
hetgeen de advokaat van Von Manstein , milning in Belgie i 

-' -- ---- 
| durn.

vâren te verminderen. den waar hebt u deze pijnlijke oorlogs- j ben zonder medelijden.

Van beschuicligers zijt u ineens b.- 
u"

ons ffrededdelde blijft er u slechrs nog \Mrtï.rrkt ,'..r"r, Miinheer de profes- TEMPETE.



Ornze grote Farnilie
Op I November 1949 wercl onze vriend

DELCLOO, Urbain
van Knokke

in het openbaar vereerd met de Burgerlijke Me-

daille van Tweede Klas voor moed en zelfopoffe-

ring die hij tijdens de ornsingcling der Schelde

aan den dag legde.

Hartelijk profeciat.

NECROLOGIE

in \trIest-Vlcrcnderen

FIet bestuur der Sectie West-Vlaaderen der Ver-
broedering meldt met gelatenheid het afsterven
nâ een korstondige ziekte, van makker

VELLE, Liévin,
militair werkman te'Westrosebeke.

De begrafenisplechtigheid heeft plaats gehad te
'Westrosebeke, op Dinsdag 15 November 1949. Een
bloemenkrans werd door Kapitein Merckx, in naam
der Verbroedering, neergelegd.

Wij bieden aan de familie van de afgestorvene
onze innige deelneming.

Op Zaterdag 4 Februari laatsleden werd te St-

Andries makker

Gérard COUVREUR
lid der Verbroedering, ten grave gedragen.

Gérard Couvreur was pas 33 jaar oud en de
enige zoon van Wijlen Maurice Couvreur, eerste

gevallen ontmijner na de bevrijding op 28 Sep-
tember 1944 te Wenduine, na 23 jarer, in dienst
der munitievernieling te zijn geweest als ploeg-
baas.

De D.O.V.O. 'Westrozebeke was de begravenis-
plechtigheid door een afuaardiging en de Verbroe-
dering door de voorzitter en vaandel vertegenwoor-
digd.

Wij bieden aan Mevrouw 'Wve M. Couvreur
onze irurige deelneming aan in tle nieuwe rouw
die haar treft

HET BESTUUR.

BTJDR.H,GE 1950

Volgens de voorschriften van ons statuut' moe-

ten de bijdragen betaald worden in de loop der
maand Maart van elk jaar. Wij herinneren aan al

onze leden dat de Provincialc Secties gelast zijn
deze bijtlragen te ontvangen.

Wij nodigen iedereen uit zijn bijdrage te wiilen
storten aan cl: Provinciale Secties hunner plaats,
ziehier de aclressen en clc nummers der postcheck-
rekeningen.
NAMEN :

Verbroedering Or.rtnrijncrs Natlen cn Luxemburg
Nr 8005.05

LUIK :

Verbroedering Ontmijncrs Luik
Nr 7902.11

BRABANT :

Verbroedcring Ontmijners Brabant
Nr 8173.5.i

OOST-VLAANDEREN :

Van Cleven Emile ; Gent

ANTWERPEN :

Guyaux, ]acques, Aalmoezenier,

Nr 4511.80

Kapelle
Nr 5624.09

WEST-VLAANDEREN :

Mijnheer Emile Samijn, Brugge

De Burgerneester,
FI. O. Gevaert.

Nr 3450.69
HENEGOUWEN :

M. Lechien, Couillet
Nr 851.35

Gemeente De Pcrnne

DE SOCIALE DIENST DER ONTMIJNERS
TOELAGE VAN 1.OOO FR. VOOR

Mijnheer de Voorzitter,
Als gevolg aan uw geeerd schrijven d.d. 3 de-

zer, hebben wij de eer U te laten weten dat de
som vân 1.000 fr. die op 18 |anuari uitbetaald
rverd door onze Gemeente ontvanger, bij mandaat
Nr 777 dd. 22-12-1949 uitgekeerd werd ten bate
van de Sociale Dienst voor de Ontmijners.

Aanvaard, Mijnheer de Voorzitter, onze beste

grocten,
Bij bevel,

De Secretaris,

|os. Degrieck.
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