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Driemoande,ijkse D E O N T M I I N E R
yan de Verbroedering der Belgische Ontmijners

Waarom en hoe de haven van Antwerpen
van vernietiging door vliegende bommen gespaard bleef

Door Clare H. ARMSTRONG, militair zaakgelastigde van de y. S, te Btussel

met de toelating aan de "Stem de Belgen"

Zoals iedereen weet werden alie oorlogen der Geschiede-
nis beheerst in beïnvloed door de Aardrijkskunde W'ereld-
oorlog Nr 2 was hierop zeker geen uitzondering. \Meinig tal-
rijk waren de delen van de wereld die, hoe ver afgelegen ook,
geen ro1, hoe klein ze ook was, op strategisch e{ tactisch ge-
bied te vervullen kregen.

Er werd zelfs vastgesteld dat zekere streken, steden, heu-
vels, eilanden of havens door d: Geallieerden :rls bijzondcre
belangrijke punten aanzien werden. en nochtans, hadden het
merendeel onder u en ik zelf, er vroegcr nooit over horen
spreken,

En toch, nergens ter wereld heeft clc aardrijkskunde een

groter rol gespeeld dan in West-Europa. Engiand, Frankrijk,
Belgie en Nederland hebben ieder de opdracht vervuld die
ze door hun aardrijkskundige ligging kregen toegewezen.

Ook, is het enkel, zich steunend op de geaardheid van
West-Europa dat de invasie en de aanval op de « Atlantische
muur » bestudeerd en uitgewerkt kon worden.

De betekenis der West-Europese havens werd vooreerst,
tot in de minste details, door de Intergeallieerde Generale
staf opgezocht. 'Want het bezit van elk van hen of van een
van hen in het bijzonder kon de sleutel rvorden rvaarmee de
rveg nâar het succes werd open gesteld.

Natuurlijk verschilde hun militair belang met de rvaarde
van hun vermogen als verkeershaven en van hun ligging in

het opgezet plan van de algemene aanval.

Maar het is hierom niet minder waar dat de grootste inva-
sie arler tijden deze van de aanval op het « Europa-Fort »

in |uni 1944 ontworpen werd enkel en alleen steunend op
het bezit der havens :

Moest deze onmiddellijk ter plaatse gebouwd worden of
beter- voor wat de reeds bestaande betrof- moesten deze ges-

paard blijven van vernietiging, of wel onmiddellijk na hun
verovering door de wapens gebruikt worden.

De Geallieerden vielen dus aan : en enkel de aanvaller
heeft de keus het punt te nemen rvaar hij zijn aanval ont-
ketenen wil, en waar hij met de grootste kracht zal toeslaan.

'Welnu in 1944 hadden de Geallieerden besloten op de
Normandische stranden te ontschepen, om de eenvoudige en
enige reden dat dat punt en enkel dat eene, toeliet, onmid-
dellijk, een grote kunstmatige haven in het leveo te roepen,
die in staat zou ztjn de oneindige bevoorradingen van alle
aard, waar een modern leger behoefte aan heeft te ontschepen
en even vlug te verdelen.

Het was te veronderstellen dat de Duitsers Cherbourg
volledig vernietigen zouden alvorens de haven op te geven;
hetzelfde lot zotr waarschijnlijk alle andere havens die in
onze handen vielen beschoren worden. Om deze reden
werden plannen gemaakt om op het Normandisch strand
een haven te scheppen op een plaats welke een snelle ver-
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wezenliiking er vân toeliet, terzelfdertijd trachtte men zo
juist mogelijk, én de tijd nodig tot de afrverking, én de
materialen die men zou moeten gebruiken én de ncdige
werkkracht te bepalen.

Zoals iedereen weet was Cherbourg bij haar overgave nog
slechts een hoop puin, ongelooflijk voor deze die haar niet
zagen. Le Flavre was niet veel meer dan een uiteengerukte
hoop betonblokken.

Brest was volledig vernield, en Bordeaux bleef in Duitse
handen tot de Geallieerde legers reeds diep in Duitsland
\ryaren doorgedrongen. Hieruit bleek dat, vanaf einde Sep-
tember 1944 de Geallieerden zich, gezien de omstandighe-
den verplicht zagen, schikkingen te nemen om zonder ver-
traging of uitstel de b:voorrading van negen veldlegers te
verzekeren.

Na enorme krachtsinspanningen '"r,erd Cherbourg hero-
pend en terug in staat gesteld diensten te verlenen.

Marseille hoorde ons toe en was in werking en Le Havre
deed het mogelijke. Meer naar het Noorden bleven de Duit-
sers meester van de kuststreek zodat geen enkele haven in ge-
bruik kon worden genomen met uitzondering van Antwer-
pen evenwel, die zonder beschadiging in onze handen viel.

Wat Antwerpen betreft heb ik me dikwijls afgevraagd hoe
mogenlijk was het dat het Duitse Opperbevel, dat zich onte-
gensprekeliik, op een bijna volmaakte wijze van zijn taak
wist te kwijten de buitengewone ligging die de haven van
Antwerpen bekkleedde op een zo volledige wijze uit het oog
verloren schijnt te hebben.

Een blik op de kaart van West-Europa toont ons duidelijk
haar kapitaal belang bij een mogelijke aanval op Duitsland.

Ik kon slechts tot de volgende vaststelling komen nl. dat
het Duitse Opperbevel er zich geen voldoende rekenschap
van gegeven heeft dat haar het geheim van de volledige
ineenstorting van het « Reich » geborgen lag. In andere
woorden, de Duitse Generaals hebben in werkelijkheid nooit
geloofd dat hetgeen ze noemden « De gewijde grond » van
hun vaderland de voet van een zegevierende veroveraar ge-
kend zou hebben.

In het verleden, van de tijd van Napoleon af, had Duits-
land in de loop van verschillende oorlogen buiten zijn eigen
grenzen gevochten en ik twijfel eraan of de leidende Duitse
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militairen de mogenlijkeid van een invâl in hun lan«l wel
zouden gezien hebb:n vooraleer het te laat wâs, t.t.z. voor-
aleer de Geailieerden daar al zouden geweesi zijn.

Zo was d: toestand in September 1944 Antwerpen viel
door een mirakei van het lot mischien maâr vooral dank
zij het prachtige ingrijpen van de helden der 'Weerstand

onbeschadigd in handen der Geallieerden. De grootste haven
van West-Europa lag daar, juist daar waar ze de grootste
dienst vermochte bewijzen aan de gemeenschappelijke zaak
d:r Geallieerden.

Op een kaart der Krijgsverichtingen van dat tijdstip kunt
u zien dat op dat ogenblik gans Frankrijk en gans Belgie
door de Geallieerden bevrijd rvas.

Nochtans vertoonde de oorlog in zekere mate een inzin-
king : de voorwaartse beweging van het Westen had opge-
houden.

Hoe kwam dit ?

Waaro:n was het ons niet mogenlijk het terugtrekkende .-
grote Duits: leger te volgen om het verder in de vernieti-
ging te stoten ?

Het antwoord hierop is dat onze b:r'oorradingslijnen
hun uiterste punt bereikt hadden : onze l:gers konden tot
dan toe enkel langs Marseille en Cherbourg bevoorraad
worden wat niets anders betekende dan clat ieder voertuig
voor elke reis een duizendte mijlen af te leggen had wat
ongeveer 1.500 km. was !

Een onhoudbare toestand was opgerezen, de grote verbin-
dingswegen « Red Ball » genoemd waren dag en nacht vol
vrachtwagens die met de grootst mogenlijke snelheid over
de baan snorden. I)e enige richting kwam tot stand en elk
ander verkeer om het even het'rvelk, werd op deze omloop
op leven en dood verboden.

Zelfs dan, en ondanks deze maatregelen moest het na
enkele dagen duidelijk blijken, dat zelfs al stonden alle
vrachtwagens van West-Europa ter onzer beschikkirg wij
geen voldoende aantal voertuigen zouden hebben om deze
uiterst kostelijke bevoorrading vol te houden.

Iuist op dat ogenblik lag de machtige haven van Antwer-
pen in de frontlijn en de aandacht der twee vijandelijke
legers was er op gevestigd. Eindelijk beseft het Duitse opper-
bevel de fatale vergissing die het begaan had en troffen ze
alle mogelijk denkbare schikkingen om de haven te ver-
ni:len en terzelfder tiid haar verbindingswegen met het
Noorden en het Oosten.

De 'Wehrmacht en zijn bevelhebbers werden er eindelijk
van bewust dat zonder Antwerpen in de handen en in de
dienst van de Geallieerden, Duitsland niet overmeesterd
zou kunnen worden en de Rijn niet zou kunnen overschre-
den rvorden.

Samengevat zagen ze allebei, het opperbevel der Gealli-
eerden en der Duitsers, klaar de toestand in : Antwerpen
moet vernietigd worden of de Duitse nederlaag is een vol-
dongen feit dacht het O. K. W. ; Antwerpen moet gered
rvorden en de Duitse ineenstorting is verzekerd dacht de
SHAEF. (Vervolgt).



Anze Algemene Vergadering Namente

IIen vijfhontlerdtal ontrnijncrs en oudontrrijners opgekouen
nit alle hoeken vatr het lantl hadden de verplaatsing naar Namen
gedÀirn op 18 Juni, om deel te nemen aan onze ÂIgemens Ver-
eatlering.

flnder de aanrvezigen tellen wij: Ilevrùurv en Ma,ioor Forre-
rrijch, olze Erevoorzitter, llejuffrouw Sevrin, oazc Meter,

(ienerâal Sovrin, Voorzitter der Yerbroedering, ile leilen vân het
Iloofdbestuur, Lt-Kol. Placet, llajoor Samijn, Ilajoor Desmeilt,
Cilt Dieu en George, Kap, Ilasset, Cotton, Vanilerytlt, Lt Lechien,
rI.If. Bertrânal, Lallemantl, Yancleven, enz,

Oniler de leden van tle provinciale âfilelingen stippen wlj
aan : Majoor Bonmariage, Cdt Dohet, Eap. Merckx, Samijn,
Lenaerts, Lt Debacker, trIenri. Almoezenier Jacquemin, EIf, Col-
let, Ilulshâegen, Boris, Reul, enz,

Indien verleder jaar te Antu'erpen de afdeling Luik flillr
vertegenwoordigd was, hatl ilit jaar ilo aftleling vân trfajoor
Sanli.in door een mass& tleelneming âan de Vergadering te Namer
uiting willen lleyen âan de broedcrschap die tussen de waalse en
vl&amse ontrnijners heerst.

IIet voorstel van Luik rnoet wel zeer in de smaak zijn geval-
len, vormits tle meeste ledel de Alpenmuts droegen voorzien
van de bom,

A! onze vaandels uaron aanrrezig.
Na het neerleggen yan blûemen aan den voet van het getlenk-

nràal, opgericht ter nâgedachtenis van de gesneuvelden der stâal
Namen rverd een âfv&ardiging op het stâdhtis ontvangen door
senator Servais, schepen vau Openbare lVerken, omringd door de
If,trf . Withof s, I)aves en Viusonnet, raadsietlen.

Onze Yoorzitter neemt eerst het woord en schittelende
zegt, d.ùt hij nos a,Itijal zeer fris in het geheugen heelt tl.e ont-
vangst, die het gemeentcbesttrur van Nâme[ in Septernber 1945

hatl op touw gezet ter ero van de sectie Namer met aan het
hoofil Majoor Desmetlt; sectie die zich met lauweren heeft over-
laderi aloor in zeer moielijke omstandighed.en de provinciën Namen
en Luxemburg te zuiveren.

Door tleze ontvangst van valdaag hebt gij er aan gehouden
tevens uwe erkentelijkheitl te betonen aan de anilere ontmijners
ran het laud, die elders niet minder moed en zelfopoffering aan
den dag hebbcn gelegtl. Ilit gebaar el blijh van wâardering heeft
ons zeer getroffer en wij ilanken er U hartelijk om,

Onze Voorzitter geeft darr een kort overzicht van tle betlrij-
vigheiil tler ontmijners en onderstreept, dat indien, duizende
hectaren bûuwland weer konden bewerkt worden, intlien dn

werhzaarnhetlen in do wondcl lioldel herr,a.1 v;ordctr, indicrr het
zeostrand u'eer msiig kon trezocht u'orrit,'n, lrortorn intlien het
lanil zijn bedriiviglreitl bijna ia alle gebieCen !n een rc?ord tijd
heeft huil:ren hcrvatten is riit gr+teiijirs te ivijten aan rle hekl-
Itaftige kraehtinspanning ri&[ den deg gelcgal dour onze ontmij-
Irers, die echter deze toeu'i"iding Inet aen zllue tol trctanlil hebben.

Vervolgers schenkt de \ioûrzitter een boek « Onze Ontmij-
ncrs » âan het rlerlcentebestüur.

Sent{ur l§etv:ris vootrt zich zôer gelnkkig d.e ontmijners te
Er(,iT{tr orlvangen êl }redankt hen voor de grate diensten die zij
àaa h€t iaqtl hebbe:r bewezen. llij bleegt hulde aan de nrge-
dàtlrteûis tler i Officieren en 11[ ondûroffi.icren, horporaais, sol-
dateu eil burgcrli.lke rterklietlen die hsn ieven geofferd hebben
door het vervullen vân eeil nederige er zeer ondarkbarc tnak.
llet Itnd wes bezii:rid rnct allerhandc soorien sprirtuigen, uN-
opdrarht was niet zo eenyoudig, gij hcbt u vrank âan het s'erk
;;okrreter, het ltnd is u diep erlienteiijk, lVij hetrben hier
l\lajoor I)csiuedt âân het lverli gezien en hem bex'ontlerd als
hij stap voor stap de troepetl vùn r.'oil Iirrndsterlt volgtle,

IIi,i wenst de ontmijners ge!uk zich in een Vcrbroedering
verenigd te hebber en drukt zijt rvenr; rrit dat zi.i rnogsn slagon
in het edele doel dat zij nastrc.;en.

len slotte heelt hij zeer vleientlc rvoortlen voor orze Voor-
zitter de Vader der Ontmijaers en de grote bezieler aler ontmij-
ner eenhetlen, hij zegt er des te fieren op te zijn dat de Generaal
ecn hintf val Nmren is,

IIij betlankt voor het boek alrt een flinke plaats op het ge-
meonte&rchief zal innemen.

I)e erewijn besluit dit ftort maar zeer hartverheflend gedeelte
iler plechtigheiil.

-{lgem€ne Yergadering in de zaal van de l}elaac.
Na de vergadering te hebtrren geopend verkleard, drukt de

voorzitter zijn dank uit aan de letlen voor hun talrijke opkomst
en onderstreept, zoals het past, de tegens'ooraligheid vàn een
hontlerdtal leden van de sectie IVest-Vlearrderen, I{ij deelt veraler
mede ilat Ct Linden en de lfeer IÈainotte tloor omstandigheden
weerhoudeû zijn en aan de vcrgatlering geen deel kunnen nemen
en vervolgens betiankt hij de Yerbroe<lerrng voor tle blijken vart
geuegenheid wear zij blijken hceft gegevcn tijCens zijn ziehte
van verleden jaar.

Onze bezoeken aan Londen en de uitnodiging hunner af8e-
vaardigde zullen slechts alle trvee jaar plaats hebben. I)e voor-
zitter verheugt er zich over dit jâar Éfeen ilotlelijhe ongevallel
te l:r:treuren te hebben. Hi.i vraagt nochtans een rninuut stilte voor



on sefEostorvene leilen : Olassen pâul, Douret Nestor ÿelghe
I)e Voorzltter zegt vervolgens dat wij voortgegmn zijn op

dg ingeslagerr rveg, door onze beschermelingsl 19 sleunen, doch
hrur aântal Yermintlert van ilag tot iltg. \vij hebben ook ingezie4
drt het on\'oldoende was alleen aâil orze rrecsjes te denken ter
gelegenheid. van Siirterklaas of van de eerste conrmunie err on,
mââr alleen bezig te hoüden met diegenen, die onze hulp in-
roepen,

De Verbr<:edet'ing heeft deze zaak ter sttdie gelegtl en birrnenhort zrrllen *ii .i,ist ingelicht zij. over rvat er ors te doe, staât
oln aan onze rveesjes dezelfde rlaatschappeli.ike positie te kunnen
geverr' 1ÿàÀr op z!"i hadden kunnen aan§pratrk r.aken zo hulr vactrer
niet gesnetrvcld was.

Ilesle }fakkers,
nli,i is de !a:rl< opgelegtl u de redevoering van onze Voorritterin lret ylaarnr te lezel.
Onze voo;.zitter lreeft u daar juist gezegtl ilat hij het geluk

niet heeft gehad onze llde Algenrene Vergaàering tlie l.i.i rer:e_
den jaar te rlntu'erpen gehouden hebben, voor te zitten, tlaarhij
betllegerig \r'as en op het prrnt stond ee1 gcnceskrrntiigc berve:_
king te rnoeten ontlergaan.

I)oor een te,egra:uu 
- zo ging hij voort _ hebt gij urï leed_

rvezen [itqedrlrl<t oyer nrijn af..r,ezigheid eI die Yan rnijn tlochter,
uB'e lJeter. die aan rrrijn bedstetle tyeerhorrderr rvas. V,,ij zijn zeer
gevoelig Êelveest aan de rrcnsen vaI spoedis herstcl eI ââtr de
blij!<en va.n tlegenegcuhcid Ea&rr,an Aij L1i.i ateze geleffenlreiil
uitirrg hebt gej?eyen. Zi.i rlrrer 1()or olrs een fiiuke opheuring irr
deze moeiii.ike ol:tslauclighcden. Ook bedanlrou wi,i Ii er zeer har_
telijk voor.

Voor de vierde nraal zi.in rvi.i vercnigtl um u versiag uit te
brengen van de x,erking vân onr, bqstrrrrr over he! verlopen .iant.Daar de aldering Namen deze vergadering hesrt voorbereial zijn
wij vandaag tle gasteu t.tn deze mooie eu gestvrije lfaasstarl.

Yerleden jaar was Cap. Ilunt, voorzitter l.r:u 0!rI lJonrb Dis_
pos&l aânwezig o|} onze Vergatlerilg, err zi.!n efwezigheid is u
mischien opgevallen, des te nreer, dat Orer etrigq rnaanden nog
tu'ee vaI onze engels sprel<enrle leden tle uitgelrodigheden vaD
onze engelse vrientlen zi.i!1 gelr,eest, Ile reden tnoet g€zoeht wor-
tlel in het feit dât r',ii besloten Itebben rleze frelrrtelingsc bezoe-
ken te beperherr onr «le ttlee jaar. Il,coî het uit$,issele[ t.an onze
tijtlschriften kunnen u.ij vo,doentle tle evotutie ÿan hun bond en
van onze wederzi.idse eiserr volgen.

lVij verhcugen er ons onl ti-idens het afgelopen jaar geen
eukel dodelijk ongeval te betreuren hebben gehâd. I),raEentegen
zijl ons verschillende oudontmi,iner5 onrulit. Van deze afdeling :
Olassen PauI, zootr r,an Ailj. Olasser die in 1g46 te Grurrl)nt werd
gedooal; l)ouret Nestor, weerstander en politiek gevangene, die er
niet tegen op zag zich met zijn broetler Ilenri op 48 jarige ouder-
ilom bij he{ 6nfplijaslskorps te treilen. Vÿij betreuren verder het
afstervea vân onze vriend Adjt Velghe, Julien, van Norp. Van
Kerkove, Etienne, en van de werkman ÿarrdenkerkhove, Odiel.
Om hun nagedachtenis in ere te houdeu hebben \r,i.i dââr ,iuist
een minuut stilte bervaard.

IIet overzicht onzer uitgaven ilat 1 tlailelijk zal gegeven wor-
den tloet klaârblijkelijk uitschijnen dat wij ilit jaar weer een
milile penring hebben besteetl ten bate van onze invalieden,
weduwen, wezen en gervonden. Als ileze tussenkomst jaarlijks ver-
mindert, moet ale oorzâàk hiervan gezôcht worden, dat het feit
dat de meeste op heden een normâal pensioen ontva[gen.

Wij hebben verders ingezien tlat het otrvoldoende rvâs uitslui_
telijk aan onze weesjes te denken ter gelegenheid van Sinter_
Klaas of ven de lste plechtigo Communie. Daarom hebben wij ileze
zaak sinds enige tij«l ter studie gelogd, om te kulnen nagaan in
rvolke mate wij AL onze weesjes kunnen helpen, wâtrt het zo[
niet billijk zijn alleeulijk maar onder onze hocde te nemen deze
\velke iets vragen of die ons werdea aanbevolen. Echter derEe-
lijko studie is vân laDge duur en gâat net veel moeilijkheilen
gepaard, want voor ieder wees of familie waarin zij vertoefd
moeten veelvoutlige inlichtingen worden verzameld.

I)oze gegevens noeten ons in staat stellen ile noalige schik_
kingen te nemen opdat ieder weeskind dezelftlc maatschappelljko
positie bekome, tlie het zou kunnen bereikt hebbcn, zo zi,ln vatler
nog in leven wâs. .wij staan hier zeker vôôr eel zeer ingewikkelds
en netelige k*'estie *a&!.aÀn wij zulien traclrten binnen kort een
bevredigende oplossilg te geven.

Yerleden seizoen hebben lvij gepoogd vacanties yoor ouzc

4

kleinen op touw te zetten, Zo er in de boginne een aanmoeillg€nal
aantal inschrijviugen was toegekomen, hebbel er zich later vor-
sehiilentle temggetrokken, dat zodoende het goring aantal kin_
doren ons niet meer toeliet dezc vâcântie op eigerr krachten in to
richten. Alzo verpliclrt zijnde beroep te doen op andero Tyerkeni
zijn wij gauw tot de nuchtere vrststelling gekomen, dat gezien
tle rnenigvuldigile formaliteiten onze wcrking zich uitsluitenal
bopaalde, als tussenpersoon op te tretlen, zonalep alat het ons
mogelijk was het rninste toezicht uit te oefenen. Daarom rekening
lroudende met het feit dat onze kinderen van gezondo en goeal
ingerichtc vacânÉi€s kunnen genieten tloor bemidileling van het
N.IV.O.S.. het N.W.O.I., het N.I,Y.O.\y. of tle Sociale I)ienst van
het Leger, hebben gemeenil dat het doelrnatiger zou zljn onze
]eden aan te ratlen zich ten dien einite tot een van deze'I{erken
te richten, en onze tussentr{omst te bepalen tot de gevâllen wa&r
dezo ononbeerlijk zou zijn,

Dank zij het gepast en Iirachtrladig optreden van IIa.ioor
Porrelv;jck. onze Erevoorzitter, hebben de orrtmljners de nog in
dionst zijn ecn verbintenis kunnsn aangâan als beroepsnilitair
\ÿaitrvan de uitwerksels niet te onderschatren zijn. Vooreerst bete_
lient dit voor hen eeü verlretering van inkonen en de deelneming
arn rle I(as valr lVedus'en en .Wezen. Verders krijgt hun betlie-
ning hierdoor een rneer bestenilig karacter en rnoge[ zij d.e zoete
hoop koesteren beroepsmilitair te blijven. Anderzijds is er Majoor
I'orrelyijck toe gchomen de overheid te overtuigen dat er in het
Leger een groep ontmijners dient behoutlerr.

In raarn van de Verbroedering btetlen wij hier aan Majoor _
Porrervijch onze hartelijkste gelukrvensel voor de bekonren uit-
sltg et bieden hem verder onze vurigste tlankbetuigingen aatl
voor de vaderlijke bereidwiUigheid die hij u steeals betoont.

I)orrh de tijil der bornmeuaanvallen is voorbij en ieder oprecht
mers zal moeten toegeven dat de hrridige getalsterkte van de
D. O. V, O. niet âltijal kan behouden w.orden en dât de verânt-
rverordelijke overheid vroeg of laat zich zâl verplicht z7e\ ze t6
vonninderen, Intlien wij dezc gebeurlijkhelal hebben op het tâpijl
will61 brengen-alhoewel u'i.i er nog geen onmiddellijh gevaar in
vermoeden- is tret zeker niet om u een donker beeld te scheppen
van de toekorrst die u te wachten staât, mâar oerd.er onr er do
nadruk op te leggen rlat llajoor Pouewi.ick zijn bestc krachten
inspant orn voor dit netelig problenra de beste oplossing te zoe,
ken en dat van haar kant de Verbroedering niet lijdzaan
tool(ijkt.

I(âp. Cotton en zijn adjunct Pierreuse die deze zaak reeds
wat dieper hebben bekeken zijn tot de vâststelling gekomen dat
tal van ontmijners, gezien hun gevorderde o[deralom en hul g.e-
ring aantal alienstjaren, op 56 jarige ouderdom gee[ aanspraâk
zullen kunnen maken op een normaal ancienniteltspensioen, I)(
meoste onaler hen zijn in 1944 als tijafefijk u,erkman in dienst ge.
treden. fn Februari 1945 hetrbcn ze een verbintenis getekend van
oorlogsvrijwilliger. Als zijn op tlat gewichtig ogeablik zich het ats

.eoR vaderlantlse plicht hebbeD aagerekend ,s Lands oproep te
moeten beantrvoorden, wordt hen rleze daad van burger deugd
vandâag nooallottig, want als soldaat moeten zij het leger verlaten 

^op 56 jaâr, âls trtnneer zij als burgerliJ'ke werklieden tot 6i jaar
hadden kunnen blijven,

Als wij deze zaak zo flink ter harte hebben genomen, is het
om op tijtl gereed te zijn en u ten gepaste tijtten al de bestaand€
mogelijkhetlen voor ogen te kunnen houden.

Zo homen wij aan onze eisen, ilie het brandpunt onzer aktie
uitmaken. Glj weet dat onze voorzitter tevens beheerder i6 vân
de Y, O. V. beter gekend onder de nâam van U, F. A. C. en het
is met kennis van zaken alat hij u gezegd heeft, ilat er in de
schoot van deze grote vereniging alles in het werk worilt gestelil
om ale vrragstukken van algemeen belang tot een goed einde to
brengen.

I{et voorraamste onder is u,el het Statuut van ale Oud8trijaler
dat de gronds!âg uitmaâkt ven âl de ândere.

Ifet is zeer ontmoedigend en zelfs verontwâardigend dat de
oudstrijeler nog geen statuut bezit als wanneer de I{. G., p. G. ;
de Weggevoerde, do werkrveigerâârs, en de weerstanders rinds
Iâng hiervan bogunstigd werden, het is niet zonder ergernis dat
ftren vâststelt dat de Oorlogswezen nog altijil niet van de koste-
loze studiën kunnen genieten als wanneer deze gunst sinds lang
uan de burgerlijke oorlogsrvezen is yerleend.

(Vervolg bladzijde 9)



Honden qls ontmiiners
G:volg gevcnd aan het artikel van de hand van Kapitein-

(lommrnclanr DIEU over het gebruik van hcndcn tij de
ontmijning in ons laatste nummer verschenen liikt het ons
interessant hieraan volgende nota's toe te \roegen.

Dit altikel herneemt de elementen van een verslag door
Kap. f)ebauche over een kort verblijf in Nederland iÀ De..
44 |an. 45 in een Engels peloton, gespecialiseerd in het
opzoeken van landmijnen mer behulp van honden.

De weersomstandigheden (en andere.. ) tijdens deze leer-
tijd ,,varen uiterst ongunstig : Vorst, riim, mist, oorlogstoe-
stanclen, ondergebracht in schuren of geteisterde huizen zon-

D. - DE AT'R,ICHTING TOT HET OPZOF,.
KEN VAN MIJNEN.

Voorafgaande opmerkingen I

1. De honr'l nooit, vermoeien of alkerig
maken. Henr nooiL rrreer dan J kelen nei.
da.g aan het werli z.tierr. ellre berrrt r.an S
{oL l0 minrrtcrr:
2. Het voo,lsel : speciale beschuitcrr, en

zo rvoinig rnog.lijk \lces: wânneer cle africh-

der deuren noch vensters.
Kapitein Debauche wist de enkelc dagen van zijn leer-

rijd of liever van zijn bezock gocd tc grbruiktn.
Het op de hoogte brengen omvarte 4 stadia :

L de studie der Engelse theoretische richtlijnen die over
de stof handelden.

2. De meningen vân een specialist Lt Atkins, Comman-
dant van het ontmijningspeloton met honden.

3. Practisch stadium : Bezoek cler hokken ; Onderhoud
d:r honden I Demonstratie.

4. Slotconferentie.

t, - Uittrefsei uit de Engelse richtliinen,

.{.. ,\.F'RICHTING.

I)e africhting r.an een horld-ontmijner
bcstaat in het, verwijcleren van alle primi-
ticle ir.rstincten r.an ziin ras. Hieruii volgt
rla.{, een hond afgerichi tot het opspeuren
r-an nr'jnen, rra de africhting noch jacht-
)rond, noch politie-hond, zal ziin nraar enkel
en alleen een « mijn-hond ».

Het cloel van .de africl-rting is natuurlijk
het opspeuren van alle soortet mijnen :

anti- persoon- of anti-tank miinen, metalen
of niet. De best geschikte rassen ziin voor.al:
het ras Labrador (r,an Engelse oorsprong.
u'einig tei'spreid op l-ret vasielancl) : ile
wolfshoncl van cle Elzas en cle griffon d'ecu-
rie. De jachthoncien, terriers en sommigo
basiaarrlhoriden kunncn mogelijks ook die
n elt.

I3. L]ITZICHT VAN EEN HOND
GESCI{IKT O}T TE \\TORDEN

AFGERICHT.

Bij loorkeur kiest men uit de bovenver-
melcle rassen een hond van middelmatige
slootte met een verstandige uitdrukking;
over het algemecn zijt ds honden met bruine
ogea niet geschikt. De honden met brtine
of vaalrode ogen zijn cle beste, terwijl ogen
yâ[ een bleke k]eur honden r.net een scherp
zichL kenmerken.

I)it brengi, evenwel rnee dat deze honden
bij het africhten meer geneigd ziin de hoe-
danigheden van hun gezichtsgeheugen te
gcbruiken clan rvel hun speulzin, v-at abso-
luut moet vermeden worden. \Yat meer is
Cc hond moet, gewoon gemaakt worclen aan
de geluicleu r.an het slagvelcl. Een hond die
cloor cleze geluirlen schrikachtig of overdre-
ven r.erstlooirl liikt is niet aan te rarlen.

C, - HET TUIG.

G:rlurende het opspeuringsu.erk wolden de
honilen aan een ]eiJ:and van ongeveer I 6.
lenqte gehouden en'worden ze voorzien van
cen klein speciaal tuig.

Buiten het werk dragen zii een gervone
halsbancl. IIet tuig dragen zij slechts voor
het u'erk ze1f. dit is van groot belang want
in het hondenverstand moet, men trachtel
cei associatie (tuig-werk) te scheppen,

ting begonnen is het, r'lees helemaal weg-
gelaten.

le Stadium :

Een 15 tal mijnen worden met iuachtname
van cle gege\.en afmetingen, volgens het
Itio'onrlot'siaanrl" sehema gepiaatst.

_ .De ltond gehouclel cloor zijn tuig en de
leibancl u'ordt aangemoedigd de aangerluide
Ii.in te v^lgen. men spreekt hem zaelrI toe
en streelt hem en moecligt hem aan ,de rvoor-
rlen « zoek, zoek ».

Wanneer hij een mijn vindt geeft men het
hem te kennen met te zeggen o geyonden ,
en rren,olgens geef6 men hem een stuk Cor-
nerl-beef, clat rnen vooraf in cle mi.in gestopt
had.

4m
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2e Stadium , 
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Ze'lldc sn]rikkingon \ oor ric miinen rlie in-

Beglaven rvoltlen op 5 cm r:liepte. De honcl
verplichter.r neel. te liggen of neer te zitten 

I

tllkens hii e"ir mii,r gevonr'len hee[t. 
I

Het africlrton rlrruri loL de hnn,l bii elke
ontf,ekking antomatisch gaat liggen. 

l

3e Stadium : I

De a{star.rcl tussrir de mi.inen veranderen. 
I

r.eranderen .ran terrein. De mijnen ingraven i

op 15 cm cliepte. I)e africhting moet tluren l

tot de honcl. tclkens hii 
"or, 

,rr11. rirdt. 
I

iiggen gaat. I

4e Stadium :

In plaats van het vlees te lerstoppel in
het, innere r.an de n.rijn steekt nien het in
een kleine doos rlie men onde l de miin
steekt. Geleidelijk lret vlees afsclraffen-

'Wanneer men zover gekomen is dat bii het
allichten het r-lees onder je miiu lolledig
weggelalell rvot'dt mag h"L wet'k op Iret,
echte mijnveld beginnen. Telkens een miin
opgespeurcl worrlt moeü de geleider uit zijn
zak of uit een tas die hij bij heeft een stuk
vlees nemen dat hij aan den hond geefü.

Enkele belangrijke opmêrkingen,
1o In het begin <Ier africhting raadt, men

aan enl<el verse mijnel te gebruiken. T.T.Z.
miinen die hnn fabriekgellren nog bewaard
hebben.

2" Op het einrle der africhting nloet men
er toe gekomen zijn de mijnen volledig te
verbergen opdat de hond enket en alleen zijn
speurzin en niet ziin gezichtsvermogen aan
het. werk zou zetten.

3o Misschien verkrijgt, de beste africhting

van een honcl niet dat hij alls mijnel 616-
dekt. Toch moet men bekomen dat, cle reuk-
zin van de hond onfeilbaarwordt en clat hij
zich neerlegt telkens hij een miin gevonden
heeft.

4o Het is van het, grootste belang zoveel
mogelijk van oefenter"rein te verwisselen op-
dat, de hond een zogroot, mogelijk aantal
verschillen<Ie gronden zou ontmoeten.

Ook moet de wijze 'w'aarop de mijnen ge-
schikt werden veraqcleren, alsook de diepte,
het soort mijnen, de mannen die ze in de
grond zetten. enz.

fn één woord de hond moet in staat zijn
de mijnen op te sporen bij het grootst moge-
liik aantal geuren.

5o Men l-reeft vastgesteld dat het karak-
ter van den « r,erzorger-geleider » zich afte-
kend op de hond: is cleze vreesachtig dan
zal ook de hot.l ber-reesd en zenus'achtig
zijn v66r'het gevaar.

6o Op te merken valt dat het opspeurings.
werk een pioegwerk is waar de hond en do
geleidep samen werken : Bemerkt cle geleider
een rerclacht iets dan moet, hij het aandui-
den op het teruein; in het bijzonder rÀ/anneer
het strikmijnen met een zichtbare draad
betlefü; de hond rnag de draa;! niet, aan-
raken. Dus zal ds geleider zich genoodzaakt
zien de hond terug te leirlen e1 zelf met



de p-riem te werken totdai alle gevaâr voor kon zijn en het af te zoeken terrein was
de ploeg gerveken is. zeer uitgestrekt.

2. De menins van een specialist: nJ,î""î:""*tïI |"-";iïi""';Ji*,iî;uîrr'î
I{et gaai hiel om rle pcrsoonlijke meniug tehenetr. Voolel }:ij clcze opdlacht welcl hei,

van Lt Athins ciie bevel i.oeicle o.v:e1 hei ont- opzoekell cler nrijnen door honden een groot
rnijningsbataljol.r lnet honclen. rvelslagen.

Yooll;celcl Zoue,'\BCD is rerdacht. ze

âD
l)c 7n lrolri (lrier) rlie niets vinr.lt ver...olgt

or; rlt'zonr: ii(.1 cr CD tot, (lc eersie ruijrl.

3) slot conferentie.

Op het einde van zijn leertijd werd.Kapi-
tein Debauche uitgenodigd door officiereu
tlel Engelse Genie.

Itrr werd het volgen<Ie besloten:
1) Dat cle hond door zijn reukzin op-

speurrle:-a) 
De geur der fabriek waar de mijn ver-. 
vaarrligd rvas. het rtretaal, de verl;

b) De geur der hauden die de mijn ge-

plaatst hadden;
c) De geur clet omgev'oeldo aarde;
.l) Uitwasemingen der scheikundige be'

standdelen van de sPringstof.
2) Dai rle geuren a), b) en c) na 6 maan-

rlen zo goed als verclvelren waren.
3) I)at, men de reactie van cle honclen

r-ooL l,at betreft de riit'wasemingen var-r de

spriugstof niet kende noch dat men u'ist of
rl+:e lcrandelilen met cle tijcl dat ze in de

l;i ri.le zaten.-4) Dal hct belang I'au het opspeuren van
ritij:reu met honden ophielrl te bestaan voo

urijnen die langer dan 6 maanden in de

gronrl -war:en gestopt.

N abeschou win ten,

.\lk:s sarnengevat rr,as het nodig dat, men
in 1945 :

1) Honc'len vond die geschikü lvaren om
afgericht te worden in 'ü ,bijzonder « Labra-
dors » een ras dat uitei'st, zoldzaam is in
Belgiê;

2l Bekwams verzorgers vond err dezs
vormcle :

3) De hol.,Jcn a{richtte.
Itren africhting duurt in 't algemeeu zes

rnaanrien. ltet goede elcmenten kan deze

periode op cirie rnaanden teluggebracht wot'-
clen als nen \:oot'€laall met africhten gedu-
rende heü werk.

Dit voor rvat betref t mijnenvelden rJie

l:rnger dan zes maanden geledcn zolldelr ge-

legcl Eerveesi ziin.
Tn 1945 r'as het te laat, oru in die richting

te beginnel te rneer daal een der hoofd
vellichtingea van de honden-ontmiirter, het
omlijnen iler rnijnenvelclen, door de verkla-
lingeu varr burgers die de Duitsel's aan
het ir,:rk hariden gezien, door {e Geallieerde
troepen die ons grondgebied rioorkluist, had-
,den en laler (na B l{ei f945) door de ont-
ciekking r.an zekere Duitse plarlen van
mijnrnvelden onnodig geacl-rü werden.

Langs de andere l<ant 'wet',clen andero
middelen gebruikt om ons grondgebied te

ouLmijnen (het oprichtcn van 2 ontmijnings-
bataljons).

Laat me toe IJ er aan te herinnereu dat
gedurerrtle d€r hlaallden Juni tot Octobel
1S45. 312.0C0 miinen door D.O.\'.O., gehol-
hallrl en onschadelijk gemzrakt weldetr.

Ras: *.oldt velde"ld ir stroken r-an 2 trt Ltrced
I{et schijnt dat de bastaayJitonriell beter'lpllels Lourl gan', tle lrerr tocgew(zen strook

geschik6 zijn dan de zuivere rashonclen, uit rra. oclst r-r:r'tlekkeld larr ;\[) 11:ralrra r';,rt
genomcrl indien de raskenmerken t'einig uit- IBC t,ot hij op tle e:r's'"c nrijrr -strrit.
gesproken zijn. I)e foxen, terriers en ratiers
ziirr nieN gcschikt rlaar ze te zenuvl'achtig en
te gauu'relstrooid zijn. \\rat het uitzicht
l, ,. rr.[i. ,li1 i. r a,t rv, ir:ig belang. als de
],orr,] nlr:ri':

1o Rerrkzin heeft :

2,' De afliclrtrne goed rat op hem heeft;
3,' Slcrk is cn een goerle gt'zortdheid heeft.
4,, Closll rv«-,r..tanil kan biecleu aan koudc

eir irtricLi, v.'t'r'r'sornstandi gheclen.
5,, Niet, sclrrrkachtig is crr vloegcr rrooit

schlili tarigejaa gd r-err'1.

Geslacht: Hct is aal te larlcu zo nrogelijft
honclel van hetzelfrle gcslaclrt te lcmen. bij
r.oorkeur mannelijk. De u,iifies rnoeten tij-
clens hun merr-ctnratie ran de manretjes ge-
scheiclcn r,,'orclen daal ze toch geen enkel

ernstig u'erli kunnen lcrrjt-hter en ze claaren-
boven de mannetjes te zeuuu'achtiq mâhen
en hiercloor de aalcl cn dc dttur vart het, rvelk
L:ïnvlocdcn.

Het proesw€rk: lrrl is ,icr artiirr ge,,ari ,,jii""T";1ÏIj':',j; î,1"'i;"iÏiïiltî#ï,,,;
kqliji< cle « \'elzorg('l', tc rj;r,ioir rlie l.'ii,le our5ei.i.g vortzie. om dan late, ontmij,cl
horrdln pussen. T): r'c, rtttt'r'ing dt'r' trtijnetr- tc rvo'6eri hetzij bij midtlel r.an opzoekings-
zoekers clie de beesten rerzolgÊ'n elr lolqel :oestellen, of r:an 

-priemerr 
dit naargelüg

bij het werk, werd. g_eria:rrr. tnssen de,hazen Lle aar,tl ,an de doo. cle honden gevârdei
en Engeise v;erklietlen ,lie in vredcstijd »,iinpn T)eze metho4p liei oen meor ratio-

waclll,-, .iacu[-, el] pollLlenonf elr. dcn aan he1 werk togen. Zii vetminderde l

IIen woot rlat lrot kwckcrr rir rr jaclrlhon- 
1€,1.p11.. ,le ,i.,.ft. ,loo,l nrg"rolr.n orrcler rle

rlcn in lret bijzorr,lc, als een Engcls mono- ko.tbarc e, zclclzamc l,on4cn. Ron,l ,lezo
Polio gekencl is tiid b{.z;rlprr rle ceallieer',lcn sleclrts eetr

Drze tnanict 'iln annr,et'\ ctr ltee[], aart hlt , itiOt,,t ra, tlczn lror],ler. Iccle' ortmijnings-
E.gelse leger bc'oegd" -"ll"l, gelererd,l peioton omratte J plocgen'an erk r"o nàn-i

en llrngeIse vielKlle(ten rlle tll YIt(resLrJ(t Iriinen. Deze methocle liet een meer ratio_
rvo'kzâa.m lvate n irr rle lrondenrcnnerl s aal ncel gebruik van alle o,tmijni,gsrnitlrlele'
hei krveek- en aflichtingscen'runl was \an toe,laar de gernone genieploe[en na 4e tro,
rvacht-, jacht-, eu politiehonçren. rlr.n r:rn lro+" *prk iooen Zi-i vetnrin.ler.

mal,rer. clie van hun beesten }iclrle11 en hun I :i;;,malrner] che van l.lun beesten htcldel en hun il.rr. 
ileaeties beglepert.

Het nadeel van dcze vererriging « \'el'zol'- 2) Enkele demonstraties. ]

ger-hond » blijkt maar aI te klaar.: t: "tl i -\liroervel cle r.or.t een kwacle in\'roed opycrzorge-r die zich met S honr!-eÙ Lczig houdt I A"- r."ot ri, der honclerr uitoefencle weltl 'ol,
v(:lzurgcl ulc zrctr r,Eù u rturruulr,L'L.zlEl 'tuTui I ,lr rtukzin der honclerr uitoefende weltl vol'
buiten dienst, llan k1n-nen de ch'ie ho,den *...t" an-o,rotratie vô6r I(apitein Debauche
geen enkel werk veilichten 

] *"1,"à"". 1b houten o Schu-mile » \yer'(len

3. Het gebrulk der honden , f :l]i:^.lt:' 
in de sporen van een veldweg en

r-olledig gecarnoufleord met gras zodeu.
1) \\Ierku'ijze loegepast op rle mijnenrel- T)e 3 ]reste hontlen van t1e eenheid werclen

clen in Holland. auu hct werk gezet. EIk vari hen ontdekte
l)e l)uibsers hari{en iu Holland een enolrl ziin 5 nriinen op een vo}maakte w-ii:;e telkens

a,,1tal mij;ren geplaat.:t. ze1flen rvaren. rleze j er zillr lrii neen'leiende; zelfs de Yet'zorgel's
rlijnenvelàen aang.llpiil dool een plaat of | .u,,t'"r lerrvonderd ol:er dit, resultaat daar 

1

,loàr prikkeit)r'aad or»geren. deze proeluemiug nog nooit onder derge- i

Hieruit r-olgde dat, alle tcrlein veltlacht lijke ourstaudigheden uitgevoeld r','erd. 
L

Kapitein der Genie
COTTON, O,

A! de 0nfmiiners hebben hun hiidragen hetaatd

Behalrze U I



SNAP SHOTS
Lofspraak aan het adres der ont-

mijners hoeft niet meer gedaan te wor-

den, de talloze verrneldingen zijn daar

orr te getuigen. Maar de ontmijners

zijn vooral gekend als een geheel van
manîen omdat hun taak samenviel

met de idee van een «collectief werkr.

Om deze bekend te maken, had'

den we ons voorgenomen te begin-

nen rnet de publicatie van een reeks

anecdotes uit de ontmijning die we

« SNAP SHOTS » getiteld hadden.

Het is voor dezelfde reden dat we

er mee verder gaan.

Wat cen kerel ! Welk Larakter I

Voor deze die hem kennen zullen deze enkele woorden
i'oldoende zijn om onze man te orr-rbijsten.

Voor de anderen willen wij ei: eerr beetie verder over uit
wijden al weten we dat onze perscon en door zijn tratuur-
lijke en diepe nederigheid u onder lijden moet.

Dat het Ontmijnerskorps een keurtroep omvat in iets dat

niet kan weerlegd worden : in a1le klassen en tussen alle
groepen rnilitairen die van de ontmijnir.rg deel uitmaken ziin
cr altiid mannen van aarde aangetroffen, tnannen die de

zuiverste hclden rvaerdig zijn.
illaar op die lange lijst van degene rvâalvan we u in dc

loop der voigende dagen een karakteristiek beeld willen
geven komt er een voor rvier persoonlijkheid uiterst sterk
naar voor komt, u hebt het al geraden - het is Atljudant
Fockedey waarover we zullen hebben.

Deze man verenigt in zich alle hoedanigheden van een

goed burger, van een volmaakt militair ,van een uitstekend
onder-officier van de Genie en van een eerste klas ontmij-
ner, we zegden het reeds, een hole persoonlijkheid.

W'ees van de andere oorlog, zijn vader was in gevan-
genschap overleden, doorloopt hij tezamen met zrjr, 2 an'
dere broeders, de hele cycius der studien van de Kadetten-
school en begint hij zijn loopbaan in het Leger.

Hij koos de Genie, een wâpen dat ziin begaafheid als

technieker buitengewoon ten goede krvam. Met hart en ziel
wijdde hij zich aan zijn nieurve taak die hem welhaast
geen geheimen lneer verborg.

Bij de Genie staat hij weldra bekend als een vermaard
onder-officier gewaardeerd cloor alle oversten ondet' wiens

bevel hi1 ku,ant te staan.

Dan ku,am de oorlog. I{ij ontsnapte aan het gevangen-
schap cn ziin eigenschappen go:d gekend ziinde, n'ordt hem
voorgesteld bij cle Dienst voor opruirning der Springstoffen
te gâan clie in het leven gero:pen was om onze bevolking te

vrijrva::en van hrt gcvlar der niet ontplofte bomm:rt elit:

in onz.e clcrpen en steden gevallen waren.
Zonder de minste aarzeling, alho:'"vel hij thuis 3 jongens

in volle groei achterlaat, clenkend dat het zijn plicht is,

neemt hij de gevaarlijke opdracht aan.

Weinig spraakzaam, moogt u van hem niet verrvachten dat
hij u alle avo.rturen die zijn nieurv beroep m:e bracht zott

gaan vertellen.

Dat hij bijvoorbeeld bij de weerstand zou geweest zijn
daar twijfell wel niemand. aan, mââr u moet van hem niet
verivachten dat hij er ooit zal op zinspelen, Fockedey is

ien'rand die clke beloning en elk bewijs van erkenteliik-
l.reid van d: hand wijst.

Hij is zo, men moet hem nemen zoals hij is.

« Ik u,as militair » - zo zegt hij « en dus heb ik slechts

gedaan hetgeen mijn plicht was en zijn plicht doen, verdient
geen cnkel ereteken ,.

Dat is al, het is gewogen, geoordeeld, het is geregeld.

Oh, hij is alle dagen niet gemakkelijk onze nationale
Fock.

Hard is hij voor iederen zoals hij hard is voor zijn eigen.

Niemand spraak hij en we lveten dat hij onmedogend is
voor dezen die zich niet volledig aan hun werk geven,

maar daar tegenover welke onvermoeibare toewijding voor

dezen bij rvie bil het heilige vuur ontdekt, wânt voor hem

is het 'r:rk, zijn werk, gans zijn leven, gans zijn bestaans-

reden. Opstaân om 6 uur, slapen gaan om 10 uur, er is

geen ogenblik dat hii niet aan zijn taak wijdt.

Maar zult u zeggen, zoals ook hij het zou kunnen bii
het iezen van dezè lijnen, dit alles is toch niet zo buiten

gewoon, cn ons Leger telt toch nog r,ve1 andere to:gewi)de
irrr-tret. À,{aar met zo een beetje is onze Fock niet tevreden.

'Weet u rlat hii vier keer bij wonder aan de dood is ont-

snapt. Vier rnaal heeft het wonder zich voorgedaan, want
hij bracht hrt telkens hoelhuids van af daar rvaar zijn ka-

meraden 1'ret leven of hun ledernaten lieten.

Wel, iedere keer, ging hij onmiddelliik met een hard-

n.:kkigh:id en een wetenschappelijke nieurvsgierigheid teru-g

,',ra, h.t terrtin rvaar ziin kameraden gevall:n r'"'aren om de

oorzark van het ongeval te vinden en er zo mogelijk iets

uit te ler:n.
W: glss:n telr andere dat clarrr, bij de put rn'aar tle bom

of rnijn ontploft rvas, het verlangen in hem gekomen. is

cle gehein.ren r,an alle tuigen te kennen opdat geen enkel

nog lcit de clood van e:n kem:raari zou kunnen veroor-

zaken.

En als Fockedey een beslissing neemt, dan houdt hij er

zich aan dat kan ik u verzekeren.

We z:,gen hem bezig : zoeken, en nog eens zoeken de



magere voorlichting die ter beschikking der ontmijners stond
verzamelde hij, hij gef zich volledig, de zondagen rvaren
zoals de andere dagen en zijn verstandelijk vermogen zorgdc
er voor dat de voorhanden zijnde documentatie werd aan-
gevuld; en al dit wel te verstaan buiten zijn gewoon labeur
op het mijnenveld.

Het- belang dar hij aan deze studie hechtte kon nier onop-
gemerkt.voorbijgaan en daar hij buiten zijn veelvuldige
hoedanigheden nog polyglotte was werd hij natuurlijk aair-
geduid als afgevaardigde van ons D.O.V.O. op de inlich-
tingscursussen door cle Britten of door onze Hollandse:
vrienden gegeven, om het even rvelk onderwerp er behandeld
u,erd. : het onschad:lijk maken der bommen of mijnen of
zeemijnen.

In Juni 1945 werd het studie centrum voor opzoekingen
en documentatie in de schoot van D.O.V.O. opgericht. 

-

Wie beter dan hij kon bij deze oprichting van dienst zijn.

- 
Iv{en ging hein halen uit zijn Afdeling-Vlaanderen en

plaatste hem in zijn nieuw milieu.

. Hier pas voelde deze fijne technieker in zijn element,
hie-r_zou hij zj6[ volledig aan zljn raak kunnen wijden.
. Het is moeilijk voor de leek zick rekenschap te geven van

de uitgestrektheid en de vcelheid van kenniisen àie ncdig
z.ijn om het geheim van een tuig aan het daglicht te brengen-.
Men zou soms denken dat de taak der ontÀijners stil houdt
bij d: anti-persoons- en anti-rankmijnen maar ook alle spring-
tuigen tler infanterie, der artillerie, van het vliegwezèn ên
zelfs van het zeewezert zijn zovele geheimen d-i. mo.ten
blootgelegd worden om het land en à.t ,o rveinig verlies
rnogelijk van te bevrijden. En in onze BelgischË groncl
staken tuigen van bijna alle oorlogsjar.r, tàr Italiianse,
Tsj_echoslovaakse, Russische en nog andere inbegrepen en in
welke staat dan nog rvcl.

Opdat men alle gevaren bij het behandelen er vân zoLl
kunnen vermijden moet icder tuig tot in de kleinste bijzon-
derheden gekend zijn. Het uireennemen en het de§elijk

bestuderen vân elk ontploffingstuig mag enkel door onder'
vindingsriike techniekeis ondernomen rvorden. Dit dan was
het rverk wâarmee Fockedey belast was voorgestuwd door
een ingeboren behoefte zijn kennis te vervolmaken en ge-

steund door de grootheid van zijn taak vervulde hij dit
rverk van ecn gans bijzondere soort, een werk dat niet
alleen een volmaakte technische kennis vereiste maar tevens
een koelbloedigheid en een onwankelbare moed.

I)e op dergelijke wijze verkregen documentatic was niet
besternd te blijven roesten, Fockedey is geen bewaarder van
archi:ven. Hij rvou dat zijn werk vruchten afwierp.

Wie ook in het Leger inlichtingen over deze stof zou
rvillcn irrrvinnen, ho:ft zich slechts tot hem te wenden, en

geloof rnc, n-ren klopt nooit te vergeefs aan zijn deur, want
men kent de rvaarde en de juistheid van de bekomen inlich-
tiDgen en rvat meer is rnen voelt cle wârmte, de vriendschap
waArrnee ze gegeven werden.

Maar al is het nog niet. Ieder peloton van D.O.V.O. bezit
een zeker aantal onder-officieren specialisten in de ontmij-
ning, voor hen gaat deze zoeker, deze man uit het labora-
riutn deze eenvoudige onder-officier en welk onder-officier,
als professor optreden.

Om dc rverking van verschillende soorten springtuigen
te begrijpen moet men een tamelijk dicpgaande kennis bezit-
ten vân organische scheikunde, electriciteit en radioelectri-
citeit. Om het even, onze adjudant gaat een voorbereidende
cursus over deze vakken inrichten, daarna rnet cen onver-
moeibare ijver wil hij aan zijn karneraden de vrucht van zijn
opzoekingen mededelen. Zegde ik u niet dat onze F'ockedey
Gabriel een prachtige kerel, een pracht van karakter rvas,
koppig, volhoudend tot het uiterste dit is het beeld van deze
tnilitair die de beitel van een Plutarque waardig is. \/arr
d:ze man met rvilskrachtige kin en levendige, schitterende
ocgjes vergeet men nooit de indruk van macht en rvilskracht.
Al zijn zijn trekken evenals zijn karakter een beetje hartl
toch zijn ze even zuiver als de schitterende kanten van
een diamant.

- Ja, zier ge mijn drie sterren niet i
- Oh ! pardon. Dag meneer Martell, annvoord de recruut

uiterst beleefd.
(Piccolo.)

WERK.
- Hoe gaat het kerel ?

- Go:d !Maar ik heb werk, rverk cn nog rverii... van de
rnorgen tot de avond.

- Zo ? En hoelang doe je dat al ?

- Ik begin morgen !

(Marsch.)

PRIJS

l)e rnarconist van de « Brittania » stak opgewontien zijn
kop door <.le deur van de kapiteinshut.

- Kapitein, zei de man, ik heb zo juist een radiobericht
ontvângen dat U de eerste priis hebt gewonnen in een lief-
dadigheidsloterij ! Een zeereis van vier weken !

(NIarsch.)

lL5.lÙL. a lÙa L àùô ÙLlt,L l D$.Lalb l5ùùùiat l l I I b Ù a l lDL. è l at t. Da ] Ù l l ]È l ù a Ùlè è b ai

OM 'TE LAgHEN
IvIEYEIi.S OF...

Bij de Compagnie zi1n meerdere N{eyers ingedeeld. Het
is inspectie en de Kapitein vraagt :

- Zijt g\l de Meyers met e.i. I
- l-och niet, Kapitein.
- Dus met lange ii ?

- Ook niet, Kapitein.
- Zo, dan zI)t gij de Ivleycrs met eii i
- Neen, Kapitein, dit ben ik nier.
- Maar voor tlen drommel, hoe spelt ge dan urv naam I
- I-A-N-S-E-N, Kapitein !

(Vici.)

DIE WAS HET"
Een nieurvc' recruut loopt de Kapitein voorbij zonder sa-

lueren :

- Hé, vriend !, zegt de Officier.

- Salueer jij niet i
- Salueren ?
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Onze Algemene Vergadering

(Vervolg van bladzijde 4)

Het schtjnt ons wijs deze vrrâgsiukken vail algemene aard
over laten aan de grote r.oreningon

lVij houden ons dan ook uitsluitelijh bezig met de printen
die rechtstreeks onze ontmi.iners alinbe'ang.en.

Zoals gij rveet, hadden rvij een onderhr»rd aangevrargtl rnef de
Ileer Minister vân Landsverddediging, het:ieen ons op Z0 Junüari
welal toegestaan. I)aar de Minister door een nrinisten.aad langer
s'eerhouden was tlln hij gemeerrd had, rverden wij ontvangcn door
(ieneràal IJeernâerts, kâbitretshoofal, die ons zeer bereidwiliig
heelt aânhooral en ons gevraag<l heeft hem een verslag van de
uiteengezette punten te laten gervorden.

D,it verslag §'erd op 15 Februari ingestuurd en met veel
vleiende woorden heeft de Afinister er ons ontvangst van genteld
en beloofd ons voldoening te geven, in de nrate vrn het moge-
lijke.

Een afsehrift van tlit verslag werd tevens gezondeD aan de
Ileer Le I'ebure, Algemeen seeretaris vrn Financiên, u.llrvan «le
uitmuntende inzichtel ten onze opziclrten zeer goed gekenal zijn.

In dit verslag word eerst onderstreept dat de ontmijners
volleilige voldoening hebben bekornen in zake vergoedingspen-
sioerrgl 466a er de toepâssing van uit tc breitleil op ale ontmij-
lingsongevallen tlie na ile afkoniliging van de rvet kunnen voor-'villen.

Deze wijziging zou ook haar uitrverking nloeten vTnden op de
prioritoitsrybt, wàarin ten ender€ de ontni.iners niet de ware
plaats bekleden die hen door de beu'ezen diensten toekornt.

lVij hebben verder gevraagd itat ile dienst doorgebracht bij
de ontiuijning zou dubbel tellen voor het pensioen.

Yorder voor onze invalieden de beroepsopleittilg, fls kâart vân
vermindoring op het spoor. Deze kaart vragen wij ook voor de
àndere ontmijner8 âlsook minder beperkende vootwaarden voor
het bekomen vân de kwetsuurstreep,

Vtrij hebbetr eetr verbetering en mildere toepassing gevraagd
in zaken Eretekens, wij zijn daarin min of meer benadeeld ge-
worden. Verder vragen wij ale toelating tot dragen van de Born
voor de ontmijners die naar andere wapens of rliensten zijn over-
gegaan.

Ten slotte onze laatste eis strekt er toe als krijgsgevangenen
erkend te zien, die genen ontler ons die nù de s,âpetrstitstanal als
kriissgevengenen in België, door de l)ultsers verplicht zljn ge-
weest zokere ontmijniugswerl<en uit te voeren.

Dit is, beste }lekkers een korte samerrvâtting van de ontmij-
noreiscn die wij door ons bezoetr aarr de lleer ]ttinister op het
voorplân hebben rvillen breugen,

Met otrgeduld zien wij uit laar het gevolg dat er rln zùl gege-
ven rvorden en het is niet uitgesloten alat §,ij, gezlen de politieke
ver['ikkelingen die zich hebben voorgedaan, oplieurv verplicht
zullen zijn nog eens aan te liloppen.

Àlvorens te eindigen houal ik eraan hulde te brergen lan die-
gene die hun modeu.erking hetrben verleend aan het beheer vaü
de yerbroedering, hun getal is niet groot, maar wij hebben in
alle omstandigheden op hen hunnen rekenen.

Onze dank gaat ook naâr lleester Vetrdeneynde u,aarop wij
nooit te vergeefs beroep doen en die voor ons allen eer zeer ge-
saardeerd. jurialischraadgever is.

Ten slotte wil ik nog U bijzonalere aandacht vestigen op een

makker, dle de bedrijvige spil van onze bond is. Zijn tijd, zijn
kennissen en zijn lange ontlerviniling staan helemaal ten ilienste
vrn de ontrnljnors, IIij licht hen in, geelt hun raad, beurt ze op,
srhrijft nronig brief voor iren, stàat ze btj op de vergoedingscorr-
rnissies el gart aankloppen tlaar rvaar het norlig is. Ik hel, se-
nocnrd onze bestendige secretaris-schatbewaarder Baents,

Door een lâatste woord wil ik beroep doen op de toewijzing in
de afdeiirrgel, Ivant het is daar dat de broederbaltlen die ons
vr'oerler op de urijrrvelden verenigtlen steeds dichter ruoeten toe-
gesnoerd rvorden tot grootheil van de yerbroeilering.

(Langdurige toejuichingen. )

Ilonrmandant lrieu, schàtbelr,aarder. in het Frâns, en makker
Iràents, in het Vlaarns Lrijgen dan vervolgcns het woord. om eeù
ovo-'zicht te geven yan de inkomsten en uitgaven van het verlopen
jâar.

rliie posten worden breedvoerig uiteengczet; er rvortlt onrler-
lijnd dat de u,etluu,e Soetens, moeder van 8 kinderen, Êaârvàn de
nan in 1945 ûp de rlijnveldetr sueuvelde, log steeds haar kinder-
geid niet orrtvangl en dat de !!,eduu.e JaDssen lvaxrvâr de rtran
irr 1947 orrr het leven kwam noch pensioen, noclt kindrrgeld otlt-
vaigt,

Ons bondsblatl dât door makker piereuse in eel nieuw kleedje
$'crd gestoken kwam langdur.ig op het ttrpijt. De rnoo:e sonl vàn
21i?.000 fr. âângebrachi door de âldeting Luik met de nrcdes,erkitrg
val onze vriènd Eàinotte werd in het aloglicht gesteld.

len slotte âls besluit van tlit overzicht stelden sprekers vast
dat 2{{r.(.,0ü fr. rverderr uitgegeveü orrder vorrn vân steun, §'âarvan
rninstens 100.000 tr. onder vorm van lening en ten slotte opeis-
baàr zijn,

'l'err andere uerden uog verschillende tientallen boeken aan de
Inen Bebràcht sitrds het afsluiten var onze rekeningen. Er llijft
ors circà 6J.00C fr. te innen om de kosten vrn ons boeken te tlek-
ken. Ilaar de verkoop gaat voort, nieuwe middelen §,orden a&rrge-
§'end, niets wordt verzuimd. net de vâste hoop u het volgend jaar
een îlinke en klinkende winst te kunnen nelden.

De goude tijden tijtt der tentoonstellingen behoort tot het ver-
leden, onze enigste inkomstea bestaan in : het lidgeltl, de intrest
v&n onze schatkistbons, ale opbrengst van de feesten, die immer
aan vernrinderen erl ter slotte de verkoop varr ons boek,

Dat zijn de grote trekken van ons biitrD. Er dient echter nog
vormeld dàt de provinciale afdelingon ilit jaar tle kosten hebbon
godragen van Sinterklaas (80.000 fr.) vân de Derste Comntunie
(ongeveer 1.r.000 fr.), &lsook de kosten van tle vorigs algemene
vergaderirrg 8.000 fr. (vervoerkosten tnn Bok van de leden),

Deze sommen - meer d.an 50,000 fr, - tyerden getlekt door de
winsten van feestel die tloor de aftlelingerr s,crden ingericht, zort§
I(ortrijh, llouscron, Roesselaere, I(rokke, Ilrussel, Luik, Gent,
Antwerperr, N&mon, enz.

Wij mogen zeggen rlat er op heden voor rneer itan 180.000 fr.
boeken werden verkocht, el graagbrengel wij een iliepe huldo
irân dez€ die voor deze verkoop hebben gewedijveril.

'ferr eintle u een klein overzicht te geven van deze verkoop, on-
derlijnen u'ij de verkoop der atdelingen op 81 Maart 1950 : rtnt-
rverpel circa 400 boeken, Luik 800, Brugge S00, Brab:rnt 2110, (rent,
Ilenegoulven en Nametr ieder nret ongeveer 100 boeken.

(Thails overtreft Luik ver de 1100.)

Iluiten de afdelingen zijn er nog elige leden die zeer flink
hun best hebben gedaan en wa&tv&n de namen niet wilten ver-
zwijgen : onze erevoorzltter Majoor porrewijck heeft er minstens

9



40 op zijn actiof; onze secretaris Cmtlt Lintlen ook zeker 60, onze
trouwe vrienil Goossens, beter geken(I onder do naam vân Petrü§
hêeft er meer tlan ilertig aan zijn vriontlen uit Engelantl, Ilollanal,
Luxomburg, Frankrijk en België gratis aangeboden,

Verme'den rvij terloops nog enkele makkers die meer dan tien
boehen hebben weten te plaâtsen : onze voorzitter, verder Dewe-
ver, Flor. ; V!il Laeveren, Vrnlierde, Bastin, rle res Comdt; Il,oosc
en llarmignies, enz.

Aan alle onze hartolijkste geluke'ênsen en innigste dauk.

In tle afrlelingen <lienen vernleld, makker Vervoort (Antwer-
pen) met 163, Dewit (Àni§'erpen) inet 70, Krpitein Lenaerts (!Ial-
medr-) met 130.

Zeker rouderr er hier anrlere nlrnen dienen vermeld, want d,o
ofdelingen hebben tteze sijfers rriet kunnen bereiken zonder een
onbogrerrsde toerv{iding van cnkele letlen, die rvij echter niet ken-
nen, wij voronderstellen ten andere dat tle afalelingsvoorzitters
deze a.lle leden hebtrerr geluk gex.errst en hen bedânkt geli.ik het
past.

r\an d.oze onbekend.e propagandisten sturen wij ook een boek
want zij hebben bogrepen tlat dit boek thuis hoort in ieder ont-
mijnors familie, aan allen zeggen v'lj << merci >> voor hun hulp.

\Vie zrl €ï msrgen op deze erelijst prijken, IJeste Yrienden,
alat hangt van u af. Er moeten nog enkele duizende boeken ver-
kocht rvorden, zonaler dât zou onze onderneming cên mislu:(king
worden, dat mag en zal rriet, Ats ontmijners hebt gij voor hcter
i'uren gestxan, en nooit hebt gij een vingerbreed gcwekenal.

De boeken noeten verkoeht worden M en als een man zult
gij antrvoordeû lll hct zel !!l

Voûr s'ât onze getalsterhte betreft, schommelt tlit steods rontl
de 1.2û0 leder, rvij uemen alzo de tlveede p'aats in bij ile verbroe-
deringen ; aan dc kop stlan de Ardense Jitgers. I)och wij ztjn
overtuigtl tlat gij er prijst zult op stellen niet lauger in het wiel
te rijtlen en de nod.ige inspanning zult doen onr ruoedig tle Ieiding
te nemen, om met ons te kunnen zegger : rle ontmijners zijn
niet alleen ùe heldhaftigste troeper, maar zij heblren ook tle
mooiste ôn d.e grootste verbroedering,

Verkoopt elk een boek en breng elk err verloren schârp irr
onzo schaapstal, alat moet ieders leuze zijn.

IIet doel dat onze verbroedering nastreeft kan Bemergevât
rvorden lr d.rie rvoorden : Rroederlijkheid, samenhorigheid en
wetterzijtls hulpbetoog.

Dit doel zou echter niet bereikt worden noesten wij ons
boporken bij een geltlelijke steun aan onze beschermelingen of aân
de min bedeelden, daarom om tle naam van Verbroetlering wàar-
dig to blijven, hebben wij tle helpen en hun in râad. en alâaal te
kunnen bijstaan. Zoals militeire zaken, mllitiezaken, ouderdoms-

pensioenen, invalidenepen§ioonen, weduwepcnsioonen, kinilergelil,
socialo wetten, verzekoringen, voorkeunechtenr enz.

Ons secretariaat is bij machte u in aIIo moeilijkhetlen te hol-
pen. lVij ga,an er fier op te mogen zeggien ilat wlj reeil§ flinke
uitslagen geboekt hebben.

Sarnen met llecster Vandeneynde zij er weinige puuten alie wii
niet kunnen klââr spelen.

Ook herhalcn wü u : Maakt er greti8 gelrruik van en biizonder
komt eer het te lâat is en wacht niet tot het spol verbroal i§.

I'u ontvangen wij verscheiùene brieven per ilag, wij zijn ile
boste lilrnt van ile post van r'ervuren, maar zlet er niet op ilit
cijfer te verdubirolen, wij staan helemââl tot uw tlienst en beogen
marr een zaak : de ontrnijners te dienerr,

De rekeningen werden vervolgerrs uret àlgentêIe sterntlen
goedgekeurd en ontlâstlng lverd gegeveu aan de beheerders.

Ds bijdragen voor 1951-1952 rverd behoudcn op de sorn vàn
40 fr. -'ilet algemeenheid. vân stemmen werden de volgende leden
gokozen: Beheerder§ : Placet, Saruyn, Desmedt, Linden, George,
I)eheeger en ll,oose in vervanging van Lcchierr die d.oor zijn be-
zigheden beiet is do vergadcringen lrij te wouen. Commissaris-
son : r\lasset en llalchair..

De begroting voor 1950-1951 rverd eveneens goedgekeurd.

]Iakker lÀeul (Luik) beknibbelt de geringen inkomsten vâü
feesten en vr.aagt dùt de aftlolingen wat nreer ijver.ean den dâg
zoudel leggen.

llakker Vanderick (Iilênegonwcn) trekt de àandacht op de uoor-
stellen ilie orrlangs door zijn sectie werden gedaân, met betrek op
het irrrichten vall €en Natiolale tombola, omhàlingen op de Yoet-
balmatchon en het in voege bre[!ae[ ven steunkàârten die gemâL-
kèlijk àan de man gebracht worden bij mensen §'âârvan tie mitl-
delen niet toelaten een boek te kopen,

llakker Ilulshaegen (I{enegouwen) vraâgt de volgetrde alge-
nrene Vergadering te mogen inrichten. De Voorzitter antwoordt
hem rlat de eerstkomende vergadering door een vlaamse afileling
moet op touw worden gezet.

Nr een kort dankwoord van I{ap. Messet alie van deze gelegeu-
heid gebruik maakt om bloemen aan te bieden aan llevr, Porre-
wyck en aàn onze Meter Mej. Sevrin loopt de vergedering ten
einde, Daerra had. een democrâàt maalttjd pXaats dat een zestig-
tal gasten telde.

In ile namidtlag werden er log bloenen gelegal aan de voet
van het getlenkbeelil opgericht in de I(azerne van de Genie te
Jâmbes ter nagedachtnis van de oudstrijtlers tler Genio der tweo
oorlogen. lvlet voldoening hebben wij vastgestekl dat al de namen
van de gesneuvelile ontmljners op alit gealonkmaal prijken.

Brabant
Terugbetaling
Brussel
De Panne
Verschillende Biften

Intresten
Boeken

Overtaltige uitgâven

fegoed der Maatschappl.j
Bânk
P. C. R.
In handen

1.050,-
12.000,-
1.676,40
1.000,-
2.190,80

220.656,90

66.676,40
105.647,70

438.128,-

1.19.557,35

2.334,t4
3.880,20
5.900,35

Buitendien bezltten rüij nog voor 1.800.000 fr, Kasbons der Scllat-
kist.

Uitgaven.

Invalieden
Weduwen
Gewonden
Steun onder versrheidene vornr€n
'W'eesjes - lste Commulie - Silterklaas
Boeken << OIze Ontrnijnet's :>

Bijdragen V. O. V.
Bondsblad

Kostseld

Administratie - Takselt - Zegels - Benodigheden
Algemene Vergaderingen
Voorschôtten afdelin€ren
Aankoop van eretekens

Bijdragen

Feesten :

Luik
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BILAN

81.600,-
83.493,--
19.080,-
38.878,-
21.860,-

191.694,-
7.465,-

72.758,-
29.745,35
10.182,-.
27.500,--
4.050,-

58?.685,35

45.147,*

202.739.50


