
I

t. ^

BUILETIIN VAN DE VERBROEDERING DER BETGISCHE ONTMIINERS
AANGESLOTEN AAN O.S-P.B-

N ovemb er
r 950

!:gltll!-l Jry4rygti!_io r.iïst
Redactie : Kazerne 7/8 Berchem-Antwerpen.

.DRIEMAANDELIIKS.

- Nummers 3 en 4 -

Inhoud

l.DeVlenV
2. Nieuws over

2 op Antwerpen ...

de vliegende schiiven

blz.
1

5

73. Snap Shots

4. Het Leven der Secties

5. Onze afvaardiging in Engeland ...

6. De Siegfriedlijn en wij ...



van de Verbroedering der Belgische Ontmijners

Driemcxandelijkse D E O N T M I I N E R

;ECRETARIAAT
SI-|ANSSTRAAT, 30, TERVUEREN

P. C. R. 7537.94 - Telefoon 57.31.64

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

Door Clare H. ARMSIRONG, militab zaakgelastigde van de y. S. te Brussel

met de toelating van de u Stem der Belgen ».

II

Op dergcli;ke wijze bereidden de Geallieerde Legers zich
begin Oktober voor orrr Antr,verpen te bezetten.

Alhoewel ze gebruikt maakten van jachtvliegtuigen, ka-
belballons en artillerie om de vergeldingswapens des Duitsers
te bestrijden moesten ze toch bekennen dat ze niet over de
zelfde middelen bschikten als deze gebruikt in de strijd
om Londen een strijd die de voorgaande zomer al begonnen
was. En de vraag of de artilleristen in staat rvaren de aan-
val der Duitsers af te weren kwam in het brandpunt der
belangstelling te staan.

Hct antwoord hierop lvas dat men een proefneming
waagde I en rond einde Oktober kwamen enkelé artilleristen
aan die bij de verdediging van Londen geholpen hadden.
Ze werden weinig nadien versterkt met tl,ÿee Amerikaanse
brigades die samengesteld waren met manschappen afkoms-
tig uit verscheidenen artillerie-bataljons. En de strijd begon :

artillerie tegen de V l.
We hadden uitgerekend dat minstens 50 /" der Vliegen-

de bommen in de lucht vernietigd moesten worden opdat
dc haven van Antwerpen een normale bedrijvigheid zou
kunnen aan de dag leggen. AIs men er zich rekenschap van

geeft dat dit procent aanzienlijk hoger lag dan de gegevens

opgedaan voor de oorlog bij artillerieoefeningen om doel-
witten in dezelfde omstandigheden bewegend neer te halen
dan kan rrren zich een gedacht vormen van de gevoelens die
er heersten bij die groep mânnen die bijeengekomen in een

kamer van het « Century Hotel » kennis nâmen van hun
opdracht en men hen vertelde wat er mogelijks kon gebeu-
ren indien deze cijfers niet bereikt werden' Hier moet ik
nog âan toevoegen dat er op dat ogenblik geen voldoende
aantal stukken voorhanden waren en we ons tevreden moes-

ten stellen met de verzekering dat de ontbrekende artillerie

atkomstig uit alle hoeken van F-rankrijk dag en nacht rolde
.;m in de strijd om Antwerpen ingezet te worden.

De recrutering van het bevelend personeel, 'uvaarvan het
merendeel nog nooit samen opgetreden en cle innerlijkc
organisatie ga ik hier allemaal niet vertellen, dit zou te veel
tijd vragen toch wil ik nog zeggen dat dit alles in werkelijk-
heid minder werk vroeg dan we gedacht hadden.

Laat ik U om kort te zljn vertellen dat ter plaatse een

verdedigingssysteem in grote diepte uitgewerkt werd en

ook dat we nog niet heel zeker waren : we wisten wel dat
de Vl een helling nodig had om afgeschoten te worden,
mâar we voelden ook dat het srootste aantal afkomstig was
van met veel moeite gebouwde stellingen en dat bijgevolg
geleide aanvallen een resultaat konden opleveren.

Dit liet ook een grotere besparing der krachten toe en

een buitengewone concentratie der artilleriesalvo's op de

meest waarschijnlijke aanvalslijn.
De V i is kleiner dan het kleinste gevechtsvliegtuig, de

vleugebreetlte beslaat slechts i7 f voet hetzij ongeveer
5,32 m. Zl) is zeer snel alhoewel de gemiddelede snelheid
slechts 350 mijlen per vtr (425 km.) bedraagt rverd er toch
vastgesteld dat sommige Vl een snelheid bereikten van meer
rlan 450 mijl per uur hetzij 675 km. Het raket is stevig

gebouwd uit staal en weinig delen zijn kwetsbaar. Het
clraagt ongeveer een ton springlading samengesteld uit
Amatol.

M. Duncau Sandys van de anti-Vl verdediging van de

streek van Londen verklaarde voor het Britse Parlement
dat deze Vliegende Bom acht maal moeilijker neer te halen
was dan een gewoon vliegtuig dat dezelfde vluchtlijn volgde.

De Vl moest onschadelijk gemaakt worden indien men
rvilde dat de haven van Antwerpen zijn bedrijvigheid voort-
zette, indien men met andere rvoorden verlangde dat zes

geallieerde legers van de nodige ravitaillering voorzien
bleven.

Tijdschrift

REDACTIF,
KAZERNE, 718 BERCËIEN.{

Telefoon : 39.10.67 Antr,verpen



DE ONT\4IINER

De aardrijkskundige kaarren van de streek werden nauw-
keurig bijgehouden en alle artillerienesten werden op derge-
lijke wijze georganiseerd dar ze om her even welkè aanial
vanwaar hij ock komen zou her hoofd konden bieden.

Gedurende de 154 dagen van de strijd bleef de verdedi-
ging statisch.

De geaiiieerde inlichtingsdiensren iieten ons weten dat
tussen Koblenz en Bocholr stellingen voor het afschieten van
Vl in opbourv waren. We konden nochtans onmogelijk ver-
moeden welke lan deze stellingen het eerst in weiking zou
treden. Maar met deze inlichtingen op het oog *.rà ...,
eerste ârtillerie verdediging georganiseerd : stukken werden
in steliing gebracht, gecamoufleerd en in sitlte wachtten we
de eerste Vliegende bom af.

De aanval op Antwerpen begon en de e3rste kanonnen
van de « Antwerp X >> - codenaam van het verdedigings-
hoofd - traden in actie. Deze beginactie kwarn uit de rich-
ting van Trier, en de verdediging '"verd in deze richting
ingesteld. Automatische wapens rverden voor de artillerie-
stukken die in feite uit één groep bestonden in slagorcle
opgesteld.

Zoals hoger gezegd rverd was de bestaande groep Britse
en Arnerikaause artilleristcn van 10 C)ctober af versterkt
gew,orden door twe: Amerikaanse artilleriebrigades en clc
verdediging georganiseercl in drie groepen cii! de enkel:
aanvalsrichting komend uit het Z-O b:dekten.

Vanaf deze datum werd de aanval met zo
doorgedreven dat op datum van 2 December
Vliegende bommen uit de richting Trier op

een hevigheicl
meer dan 50

Antwerpen af-

Rundstedt met het doel Antrverpen te
December cn een nieuwe aanval van
op Antwerpen in onderlinge betrek-
offensief in de Ardennen ; die keer
zoals voorheen in grote hoeveelheid

staf van de « Antwerp X , losgemaakt en in ailer haast
naar de omstreken van Luik g:zonclen om er als lucht-
en als aard- artillerie in de strijd g:r.vikkeld te rvorden.

De blijvende eenheden sloten zich dichter aan, de verde-
diging rverd hernieuwd, de verbindingen opnieurv in orde
gebracht terwiji de aanval in hevigheid toenâm. Dag en
nacht kwamen uit beide richtingen de vliegende bommen
op Antwerpen afgevlogen.

Gelukkig kon de verdediging versterkt worden met een
Britse Brigade in vervanging van de naar de omsüeken van
Luik gezonden afdeling. Deze nieuwe brigade bleef ter
piaatse tot het einde der veidtocht.

Op il ]anuari 1945 liep de strij<1 der Ardennen ten-
einde, en zes batterijen kwamen ult Luik naar Antwerpen
terug. Op clat ogenblik was cle aanval uit het N.-O. aan-
zienlijk toegenomen terwijl deze uit het Z-O verminderde
zodat aIle eenheden die hun oorspronkelijke eenheid ver-
voegden in de verdedigingssector van het N.-O. geplaatst
lverden.

lvIeer en meer bleek het dat ons verdedigingsst:ls:l in dc
diepte een zeer vruchtbare en wijze taktiek was. Onze re,
sultaten verbeterden en het aantal neergeschoten viiegende
bommen vermeerderde vlug. I-Iet is op dat ogenblik dat
speciaal in Amrrika vervaardigde obusscn ons per iucht-
transport rechtstreeks van de {abriek toegestuurd krvamen;
ciit rverd voor ons een prachtige hulp dre d: behaaldc re-
sultaten machtig verhoogde.

En dan de laatste dagen van Januari begon de cierde en
de laâtste der grote aanvallen op Antwerpen. Deze maai
rvaren de lanceringspunten ten Noorden van Antwerpen
gelegen in de omstreken van Rotterdam en Den Haag en
zo dicht bij de Ivletropoolstad dat practisch 90 'f der bom-
men rechtstreeks het stadscentrum konden bereiken. We
gaven er ons dadelijk rekenschap van dat het n.rissen van
een dezer tuigen dood en vernieling voor de stad betekende
Opnieuw rverd cle verdediging georganiseerd om cleze nieu-
we en verschrikkelijke bedreiging te boven te komen.

Zo gauw de Duitsers bemerkten dat hun ofiensief in
de r\rdennen dood liep besloten ze het aantal vliegende
bommen zodanig te vermeerderen dât de verschrikkelijkste
aanval zich voordeed op 16 Februari 1945.

Deze dag werden niet minder dan i60 V 1 uit drie ver-
schillende richtingen op Antwerpen afgeschoten.

Deze rnaal zonden ze acht bommen terzelvertijd uit ene
richting waardoor de moeilijkheden de acht ncer tc schieten
geweldig verhoogden.

Vanaf deze dâtum tot het einde der veldtocht op 30 Maart
1945 veranderde het verdedigingssysteem practisch niet meer
en bleven de drie dogelijke aanvalsinrichtingen onder schot.

FIet percent der neergeschoten bommen rvas zodanig ge-
stegen dat een bijna fabelachtig peil bereikt werd, de « Ant-
werp X » had om zo te zeggeî een resultaat van ongeveer
100 o/. bereikt.

Bri. Gen. C. H. ARMSTRONG.
(Vervolg in het volgende nummer. )

geschoten werden.

De druk van Von
bereiken begon op 15
Vl werd afgeschoten
king rnet het Duitse
kwamen de bommen
uit het N-O.

ivlaar de plannen voor elke gebeurlijk nieuwe artillerieop-
stelling waren in gereedheid. De bataljons nâmen met hun
stukken de nieuwe stellingen in onder toezicht van Radar,
deze verplaatsing had plaats tussen schemering en zons-
opgang.

De communicatie werden in dezelfde geesr opgesteld en
vanaf 18 December waren 28 batterijen in stelling en gereed
om elke nieurve en nog gevaarlijker aanvâl af te slaan.

Op te rnerken valt dat de plaatsen van waaruit de vlie-
gende bommen komende uit Noordoostelijke richting veel
dichterbij gelegen rvaren dan deze komende uit Zuidooste-
lijke richting, en men mâg zegen dat de eerstgenoemde
aanval 50 '/o gevaariijker en doeltreffender was dan de
twede. In andere woorden we geven er ons rekenschap van
dat indien ze niet neergeschoten werden minstens 50 ÿâ
der bommen komende uit het Zuiden en ongeveer 75 "/o
der bommen komende uit het Noordoosten het Centrum
van de stad konden bereiken.

'W'anneer het offensief van Von Rundstedt zich uitbreidde
en de bescherming der Geallieerde bevoorradingslijnen
dringender werd; werden zeven groepen en een generale
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Na{, Ll}aaudi, u-cLrL ,,,
LIet is eigenaardig aast te stellen hoe moerlilh het

valt de opvatting der mensen en in't bijZonder hun op.

;tctting over het m.eest simpele onderuerp te uijTigert.
Yeel mensen en daaront, de simpelste niet hebben een

'ù7tte nlei.ting ouey het een of andere gebeuren uit het
degehjhs leaen. Ind.ien u het aandurf dit gebeuren uit
een dnder oogpunt te laten lien d"an ffioogt u gerust

Tijn dat 7ij u aerheert Tullen. beTien en na mischien een beetie te gelui-
sterd te hebben Zo gauu' mogelijh naar hun eerste gedacht Xullen weet.

h,eren. Zo is het dat een sol.daat, een striider, niet anders ingebeeld en

voorg:steld e*orclt dan als een man ge'wapend, met een gerleer, en ingddnd
cp cle aiiand, met de bajonne', op het geweer. De anderen, al d,e anderen

ont. het even in welhe mate Ze ooh aan « het gevecht » mochten bijge,
dragen hebben treden slechts dan te aoorschijn uit een storend ltsrgeten,
u'dnne3r 7e, al was het maar een ogenblih, het geweer in de hand gehad

hzbben. De aytillerist Zal slechts als een strijder a"an1ien ,,.uorden als 7i1n
hanon alah voor de aijand opgesteld. stond. De man van de Genie als

h.ij Zijn springsto! bii wijTe uan granaat op de vijand geworpen heeft.
HeL aerlies van moed, de hardnehhigheid,, het scherp geuoel der oer.
antwcordeliihheid, in het u,elslagen of het misluhhen van een hrijgv
zterrichting. De wil Tiin opdracht te veraullen, welhe ooh de moeilijh.
heCen mogen Tiin --orden ten uid,ige dagen niet nteer vold,oende geacht

opd.et Tonder één enhel anderscheid al de1e die aan d.e oorlog aan 40.45
deelgenomen hebben als " strijd,er » Zouden a,anzien ttorden aoortho,
ntentle vdn ,< de m.Anrten van d,e Genie >> erfgenaam aan deze mooiste

tradit:es en bijTondere hoedanigheden hond,en d.e ontmijners aan dit
soor, minachting niet ontsnl,ppen, het is u,aar ooh, de mijnen waren niet
bovengehaald, bii miàdel ÿdn een bajonnet of geweer ond,er de ogen nan

d,e viiand, Dit beeld hce ruw het ooh 7ij stelt het meningsverschil dat

te d,ien oplichte het Ministerie van Landsverdediging en onze verbroe-
dering bestaat in een iuist daglicht"

De mijnen als tuigen L)an en door de vijand, geplaatst, fjn aoor
deTe Heren geen oorlogstuigen d.angez;en deze die ze uit de grond haalt
ont ge te vernietigen en voo'r altijd onsch.ahelijh te mahen niet als een
striider beschou.--cl u,ordt als d.e ncijnen niet in d,e vuurlijn opgehaald
u:erden.

Men weet nocht*ns dat deze opvattingen herzien moesten lDordnn t

sinds bet front elo"stisch werd, bevindt d,e vuurlijn Tich overal. De grote
o"nsingelingsgeuechten, de be*^egingsoailog en de egelstelling hebben

een. einde gemaaht aan de enige frontliin, gewaardeerd door alle strategen,
ont er fronten van te mahen d,ie even beu,egend als t,eelauldig Zijn
onnod.ig hieraan toe te aoegen dat de mijnen in dit soort gevecht een

ÿal1 de belangrijhste rollen verauld hebben.
Indien bij een hrijgsaerrichüng onTe eigen rrujnenv-elden als s[iiing.

planh d,ienst deden uerd,en 1e echte hinderpalen bii de aoorbereiding

dh

flum0,n

DE TR.UC.

Dingens. - Wel, hoe maak je het in
je nieuwe woning ?

Droogmans. - T'amelijk goed ! Wij
hcbben een siaapkamer kunnen meube-
len doordat we zoveei zeepbons verza-
m:ld hadden.

l)ingens. 
- 

En
ven kamers niet

Droogmans. -gen vol zeep.
(\4arsch.)

oOo
MENINGSVERSCHIL.

Een heer, die in een taxi had gezeten'

miste zijn horloge en beschuldigde de

chauffeui van diefstal. De horloge werd

echter spoedig achter een kussen gevon-

den en de heer begon zijn excuses te mâ-

ken.

- 
l,aat maar, zei de chauffeur, ter-

wijl hij met zijn hand rvuifde, U dacht

dat ik een dief was en ik, dacht dat U
een heer was. W'e hebben aile bei een

fout gemaakt.
(Vici')

EEN RAPPE.

- 
Een glas bier per dag mag U wel

drinken, meende de dokter. Ik had U
dat verleden week al willen vertellen,
maar ik heb het vergeten.

- 
Dat is niet erg, dokter, antwoordt

de dankbaren patient, die acht glazer, zal
ik gauw inhalen !

(Marsch.)

DE BRIL MET SPIEGELGLAS.

In de trein zit een heer met een eigen-

aardige zeskantige bril op.

Een medereiztger zit de heer enige tijd
verwonderd aan te staren en kan tenslot-
te niet laten te vragen :

- 
Ge ziet zeker iets heel bijzonders

door die eigenaardige bril I

- Ja, antwoord de andere geprikkeld,
il zie een grote aaP.

- 
Ah, zo droet de ander droogjes,

dan is her dus spiegelglas... 
(Weekend.)

heb je de andere ze-

gemeubeld ?

Dat gaat nier. Ze lig-

o

o

(Vervolg op volgende blz.) t, , fl.cilr
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en de aerl.aelenlijhing l)dn een nieuwe ÿooru;tgdng. Wat moet er dan

niet ge/egd tt,ord,en aan de aiiandelijhe rroiinen"-elden Telfs indien p na

een dag honderden hilameters rtan het nieu'oe gevechtsterrein verwtiderd,

1ALren.

Er is weinig verbeelding nodig om er Zich rehznschap aan te geven
welh een geducht en afdipend, wdpen de ,miinenvelden betehenden.

Onmogeliih w^as een ,Llugoprichting van nieuwe basissen, Lm het, eÿen
of het een materieel. cf een munitie opslagplaats was, en teaens met cle

aeldtocht der Ontmiiners een Aanl)0.11g genoaaht op d,e tu,ee rtoarndamst.e

fronten de Kust en de A:denrten, daarenboven lagen ey nog talriihe
belangrijhe mijnenaeld,en (w,aar er ten anderen te weinig oaer gesprohen
werd) verspreid, ovey de provincie Antwerpen, Limburg en Luih. DeTe
veelvuld,,ige **apenfeiten beTargden de mannen die Ze te veraullen hr"g"n
talrijhe lofsprahen en ond.er meer drie t,erweldingen op het dagorde aan
het leger.

Het is algemeen behenC d* dit aantal aoldoende is om de palmen

te ,terhriigen. Maar xl]at helâ.ds pelefl niet weten is dat aan del,e aernlsl,
dingen geen prachtische **aarde gehecht werd, Xo ge1egd. daar de,terich.
ting niet gedaan d-erden onder de ogen L)an de viiand 7e ooh geen recht
op de palmen hebben.

Het is onnodig hier terug ov-er te begrnnen, we hebben het genoeg
onder and,ere omstanclighed.en gedaan, de Frestaties aan een ontmiiner
staan gelijh met een lang verblilf aan het front en wii weten dat het
reglement, a.M dit soort verrichting het ooilogshruis met palrn toehent.

lndien uii, Tcals Tuster Anna, steed,s niets Zien aanhomen dan is het
heel waarschiinliih omdat het nog niet lang genoeg duurd.e, op het
huidige ogenblih is alles nog niet volledig weggerurmd,

Onnodig ooh een aergeliihing te trehhen tussen een Engels ont,
mi.,jner en w;i.

ln werhelijhheid weten wii dat d,e Koning van Engeland, in Sep-
tember rg4o ter intentie van de militairen die aer aerwiiderd; aan de

vijand daden van moed. stelden in uiterst gevaarlijhe omstandigheden
het George Cross in het leven riep.

In December tg48 was deze onderscheiding die een onmiddelliihe
rang nd het Victotia Cross inneemt, .aan r6j persone.e toegehend; de
t@^ee eersten die deTe onderscheiding ontvingen e^dren DAVIS en
WILUE van de Royal Engineers onL een niet ontplofue bom van 5oo hg.
die voor de St,Paul's Kathedraal r.,anLonden gel)a.llen was, uit d,e grond,
te halen.

Nog in de loop d.er eerste helft t.tan rg5o werden aerscheidene
bommen van hetXelfde laaliber en eaen ge,taarlijh boven gehaald, in
België.

DeXe opdrachten in een record tijd, aeruuld hregen niet de minste
vermelding. Men moet Zeggen dat de Belgische Ontm.iiners reeds Zoveel
bommen onschadeliih mdahten dat ze een. d"ubbele borst nod.ig Touden
hebben om er al de ond.erscheidingen die Ze ruim verdiende op ndst te
hechten, indien...

Maar slechts onTe vrienden, Engelsen, begrepen dat een antmijner
altiid op d.e bres bliift.

flum2,n!!?

ONGEI{UST
- En ze is vanrnorgen uitgegaan zon-

der paraplu !

- (), ze zal heus wel ergens schuiien,
in een rvarenhuis of zo.

- I)at is het juist, rvat n-re on[Jerus .

maakt.

HAAR WIL
Donderdaqavond is Mijnheer Pintjer

plotseling overled:n. De diepontroerd,:
familieleden trachtrn N4adame Pintjes zo.
veel mogelijk te troosten. Er wordt besl<,.

ten, dat À4ijnheer, de overledene, op Z;-
terdag zal begraven worden... doch groct
is de verwondering bij iedereen, als z:
vernemen, dat Madame zich ten stelligst.:
verzet tegen deze beslissing.

- Mijn man zal niet Zaterdag, maâr
rvel Maandag begraven worden, verklaar t
de getroffen rveduwe kordaat.

- Maar wâarolrr dit nutteioos uitst, l
toch ? vraagt haar schoonbroer.

- Waarom ?... \Mij zrln drie en dertig
iaar getrouwd geweest en gedurende ,rl
die jaren is hij geen enkele Zondag thuis
gebleven... maar nu Zondag zal hij ver-
dekke thuisblijven, daar sta ik borg vocr.

o o o 
(vici')

BIJ DE PASTOOR
Octaaf gâât trouwen ; s'âvonds te v )-

ren gâar hij te biechten. Hij noemt .l
zijn zonden op, zonder er een te verz-
wijgen. De pastoor geeft hem absolutie ;

en anders niets.

Oktaaf is verbaasd, klopt op het deur-
tje van de biechtstoel eD zegt : Mijnhe,:r
pastoor ; ge hebt mij geen penitentie g:-
geven.

Neen ! Hebt ge mij niet gezegd dat 5 e

morgen trouwt ? En vindt ge dat al gee n

penitentie genoeg I Wat zoudt ge da:
nog meer willen ?

o o o 
(weekend)

STEITK

- Garandeert U dat
gaan met deze crème I

- Zeker, mevrouiv,
gegolfd plaatiizer glad.

cle rimpels weg

h;t rnaakt zelfi

o
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Gisteren en Vandaag.

Vler V[regende schryven

op de " Baraque Michel ,,

INDS de bccirijving lagen er vier
vreemduitzi:nde tuigen il de ops-
iagplaats van oud ijzer te Marci-
nelle. Ze gel:k:n erg go:d op clie

reusachtige ketels van om het even
iveike heks uit lvla.beth, hun on-
schuldig uitzicht had tot hiertoe
nog g:cn elk:le verdenking opge-
rvekt. (]elukking vond hun ge-

b-r-rrlijke eigenaar ze lnog al van een verdacht allooi zodat
hij besloot ze door onze ciienslen eens te laten onderzoeken.
Vreselijk !

I-Iet waren vier ladiriger.r van 3.500 kg. die e1k 2.500 kg.
spi'ingstof inhieltlcn. Men durft zich niet inbeelden wat t:r
zou gebeurd zijn indien deze ketels hun normaie levens-
weg naâr de hoogovens gevolgd hadclen. N,len begrijpt de
radeloosheid rier Lrevolking van iliarcinelle die in 19,13 te
iijden had oncler tle ontplof[ing van c3n wagon rorpsalos
(> doden, 80 g:r.vor.rclen en miliiocnen schade).

Langs de clagbladen en redio crn vernam U alle bijzon-
derhecien over het onschadelijk maken en het laden op trac-
tors, dit al1es gebeurde op 22 Juni 1950 onder het hoge toe-
zicht van Majoor Porrervyck en Comrlandant Dier,r. We ko-
men er nu niet meer op terug. Vy'e spreken ook niet meer
over het gevoigde reisplan : ivlarcinelle, Namen, Hoei, Se-
raing, Ir1éron, Eupen, Birraque Michel. Dank zij de waak-
zaamheid vân een afd:ling rier Militaire Politie werd het
een tocht zonder geschiedenis.

Als U rvilt zuller-r we toch iets vertellen over het afladen
der springstof te l)rossert ( Baraque Michei) door onze Luik-
se Ontmijners.

Maar v66r alles, kent U het vernietigingsveld van Dros-
sart ? Neen, dan moet u, bij uw volgend bezoek aan de
Hoge Venen er eens- henen gaan. In de schoot der roerloze
en zwijgende Venen zult U een klaarte vinden, een chao-
tisch terrein, zoals er op de maan moeten voorkomen, ge-
zift en ver\\,oest door de ontploftingen. Bon-unen van 1.000
kg. r,verden er verieden winrer tot ontploffing gebracht en
sloegen er grote putten die vijvers werden van 20 m. doors-
nee en i0 m. diepte.

Een kieine rustieke brug, betoverend als het kleine beekje
ilat er onder heen kabbelt. de brug van de Genêtre dient
als schuilplaats voor al onze ontploffingen.

Een prachtige dreef slingert zo ver het oog <lragen kan
tussen de dennen.

FIet is daar ook dat van tijd tot tijd enkele hinden met
treurende maar tedere blik ons een goede dag komen wen-
sen op hun manier.

En ornd ons die onmetelijke eenzaamheid der Hoge Ve-
nen slapend onder een alge drukkende hemel. De wilde
schoonheid van het landschap voert ons terug naâr de voor-

historische tijtl:n waar de rnens te strijden had uit alie

macht tegen een vijandige natuur.
In dit grootse kader is het dat de Luikse Ontrnijners elke

Wo:nsdag enkeie tonnen springtuigen die in de provincie
rondgehaald werden de lucirt in blaast.

t'viaar deze âvond siâân ze toch onthutst ! Zo juist heeit
men dc ivt. P. beclankt en er biijven nog een tr'vaaiftal man-

nen over wa:rronder de sterkste (hetzrjn altijci dezeifde die
(Zie vervolg 0p het volgende b.z.)

Voor cie Oud-Krijgsgevângenen onder onze ieden nemeu

rve deze geschiedenis over uit het buiietijn « Deze van 1 A »

We dàken dat het lezen ervan enige vreugde zai ver-

schaffen.

flte gn h,eL lt)-i.,hLerL,,,

Op een zondagmorgen werd onze Wachmenll ervan ver-

rvittrgd dat de Ônde.-Off. van Altenkich in de namiddag

onze barakken en bezittingen kwam insPecteren.

Onze vlijtige bewaker liet ons de ganse morgen geen

ogenblik met rust en beval ons de meest stomste werken

tJ doen om zijn Onder-Off. te doen opkijken en een « Alies
in Ordnung » van de bovenste plank in ontvângst te nemen.

Op het laatste ogenblik legde hij ons twee grote 'ü/itte

papièren plakaten voor n-Iet oP ene heift een l)uitse tekst

èn liet hif cle vcrtaling in het -F-rans door een karneraad die

een mooi schrift had op de andere helft neerschrijven.

Een vatr deze plakaten was bestemd voor de rleur van de

\M. C. en de Duiise tekst bestond uit een goede gekende for-
tnuie : « Deze omgeving moet proper gehouden worden op

straffe van... ».

De tlvede affiche was bestemd voor de deur van de schuur
en vcrbood ons er te roken, er met brandende lampen bin-
nen te gaân, enz...

Onze vertaler liet een dergeliike gelegenheid niet onge-

b;uikt voorbij gaan want enkeie ogeni:iikken later stond er

op de deur van-de W. C. naast de Duitse tekst het volgende

te iezen :

« Kameraden I

» Om te tonen aan onze meesters dat we beter kunnen
dar, zrj laten we onze triepen een dubbele inspanning op-

leggen, want alhoewel zij ons bijna niets te eten geven

k.lfgen ze \art ons nog altijd str... : van hoge waarde ! »

De schuurdeur ook droeg zijn vertaling :

« l)e grote meester der Schleus lijkt een beetje op de.apen

hoe hogèr hij kruipt, hoe beter men zijn achterste ziet. "

Onnodig te zeggen dat de Onder-Off. dit « Sehr Gut »

vond' 
L. MARLAIR.

a
co
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Vier Vliegende Schijven
op de Baraque Michel

die vuile karrveitjes op te knappen krijgen) en met eelr

dood oog bekijken ze vier Schijven van 3.)00 kg. die zwaar
op de planken van de camion rusten. De Hijskraan van cle

N. M. B. S. die vanrnorgen bij het iaden het meeste werk
had verricht was niet daar om die lompe massa op te heffen
rlm er enkele balken onder te schuiven.

« LIet is nutteloos te beginnen zonder een overeenkomstig
midclel om de last op te tillen » had Majoor Porrewyck ons
verteld. En ons bezit bestond uit enkele stalen kabels, boor-
stangen, hamers en onze goede wil. Dit alles schijnt maar
armzahng r,ergeieken bij de harde werkelijkheid. Iedereen
geeft zijn menlg te kennen maar de meest koene inititaieven
moeten wijken vocr de wanstaltige aanblik der logge ge-
vaarten die ons schijnen te bespotten.

NochLans kennen de ontmijners geen onoverkombare
moeihjkheden. Reeds zochten ze een dikke den uit, rolien
de stalen kabels rond het onderste van zijn stam en beves-
tigen de uiteinden aan de handvaten der ketels. De camion
die recht in de as van de kabei geplaatst werd zal zachtjes
vooruit rijden om zich van zijn hinderlijke last te bevrijden.

Het lijkt zo kinderachtig als het ei van Colombus, maar...
men moet er op denken ! tsij de eers[e inspanning begint de

den gevaarlijk over te hellen en neemt de houding van een
,,vierookvat. H<ludt het niet dan nemen we maar t\ryee ste-

viger dennen ineens. Men trekt op. De camion bolt enkele
centimeters vooruit. Een der ieserve en het kwaad is gauw
hersteld.

« Goed werk verrichten met siecht materiaal » dit is de

Ieuze van het ogenblik. Nieuwe beurt. I)eze keer ontdanks
alle krachten van zijn machtige motor weigert de camion
verder te bollen. We hebb:n schatten geduld nodig om aan

enkele te doen begrijpen dat het ieggen van takken onder
de niet bewogen wielen van de aanhangwagen geen aarde
aan de dijk brengt. Ten andere we zullen de hulp van 2

aaneengeschakelile 7 ton « Studebaker » nodig hebben om
ons uit het slop te helpen. Hoera ! deze keer krijgen we de

lading tot aan de uiterste boord van den bodem van de wa-
gen terwijl de ijzeren lat op de kant gevaarlijk bedreigd
word. Een weinig verder en ze werd meegesleept alsof het
een strohalm ware geweest. Een onevenwichtige inspan-
ning, een overhaaste handeiing en een ganse zijwand ware
verpulverd geweest. Gelukkig, dank zij een scherp oog, de

handigheid van onze specialisten en de bekwaamheid van
onze chauffeurs viel er geen enkei ongeval te betreuren.

De zware massa begint te schommelen en valt eindelijk
loodzwaar op de grond.

Met de vreugde der overwinning en de smaak van de

vervulde taak genieten we een ogenblik rust. Een kort ogen-

blik evenwel want de avond valt vlug. De wolken zion er

dreigend uit, de drukkende atmosfeer maakt de duizende
inseèten die ons langs alle kanten overvallen bijzonder vecht-

Iustig.

Dezelfde handelingen worden voor de drie overige ketels

herhrald. Een enkel technisch incident. Helemaai op het
einde breken de vier overspannen kabels gelijktijdig. Dat

ontbrak er nog aan. Om het even, we herbeginnen en om
21 uur, zijn de camions eindelijk van hun last b:vrijd. Ge-

Iukkig want het verwachte onweer breekt piotseiing los'

« Kijk, juist vliegende schijven... » zegt een ontmijner.
En waarom niet i Gewed dat we binnekort te horen krij-
gen dat er vier vliegende schijven gevallen zrjn op de Bara-

que Michel I

We zeggen hun geen « vaarwel » maar « tot weerziens »

\4/ant nu zal het er om gâan ze op de beschikte Plaats te

brengen om ze te doen verdwijnen. Maar dit, zort Kipling
zeggen, is een andere geschiedenis.

Kapitein-Commandant DOHET.

N. ts. - Hielpen mee bij dit werk : de eerste Serg.-Maj'
FALIZF, en LALLEIvIANI), Sergeânt BERTRAND, Kor-
poraals PIRLOT, SIMON. DEFRERE, DELVEAUX, TI-
GNOL en de soldaten TASKIN, RAUSIN, BOVY. MOS-
SOUX, VLAEMING en BEUGNIES'

EN WIJ DAN"
« Dat is een andere geschiedenis » zei I(ipling en met, hem Coùr-

mandant Ilohet. Aângezien wo het toch hebben over de buitege-
rvone springtuigen laât er ols met voortgaân :

Netuurlijk, uit een hoop oud iizer, <( dinges » een beetie sprin-
stof boven halen is heel goed, dâar vàlt niets op !

Maar wij dan, doen wât ânalere alealen, al&t i§ rÿat ânders !

Denkt U een eiland in etr op het uiterste punt van ilit eitantl
een enorme beek verdeeld door een stenen tlijk tlie langs gapende

gaten kokende weterstromen met het geluid van alle duivels tloor-
laat. IIet water komt a&ngerold en in het midden van de massa

een V 1.
lvat zogt U hier van ?

De aanvraag tot opruimlng dateert van 6 Juni 1950. IIet moet
snel gaan. I)enk eens &ùt, zes (( piges » alet alie V 1 in de saus

ligt, haal hii toch m&a.r eena ale goesting gehâal te springen vooral
nu er nevens hem een bantl kogels lag (inlichtingen van het pâ-
pier).

Verleden week reeds haddon wo de aanvraag tussen de hoop

zien ligget, we hebben ze een beetje verder geduwd en on§ ge-

spaard.. Ja maar, ondertussen kw-amen de << schijven », wij kon-
den ons hart een beetje luchten. 'Waar we op rekende §'âs een

beetje vertragitrg te brengen, maar dan hebben rve einilelijk toch
maar gezegd. : << korn, we zullen lIaànalag m&ar eens gaan zien ! >>'

Yandaag dus stontl tle ploeg gereed om op te trekken. IIet IIef-
matoriaal, de iluikpakken, §choppen en houwelen (voor gebour-

lijk onschadelijk maken) waren opgeladen kortom alles E'â't de

rnoderne wetenschap ten dienste stelt van de ontmijler op'lat hij
zijn vak met het mee§te geluk mogelijk zou kunnen uitoefenen ;

e[ voorzien vàn onze vorovelingsdromen wâren we vertrokken
n&ar ors eiland met zijn springstof.

Tor plaatse liet eon oogopslag ons toe over do aard en de

rnooitijkhoilen vân het werk te oordolen' Zontlor schijnb&ro moeite

wortlt tlo bânil kogels E'egge[omen. Maar het andere is van meer
belâug voor ons.

Want zio, een metalen t olheid ligt tn tlo §au§ op oen meter van

ile kant, een beetjo verder daarnaast ligt een ander rond voor-
werp in het betl van ile stroom ondergedoken.

<< IIot is niets », zegt men' « Yertel§elkens van de Y r> en in
een, twee, drie, allen duiken ze het batl in (het gebeurde een

beehje anders want in al zijn ijver wa§ er een gast naakt in zijn
ovor-all gesprongen en lag nu met zijn achterste boven in de §au§'

We zochten een houvast om de tros v31 ils takel er aan te be-

vestigen maar al verloren moeite ; Il^et zweet op ons voorhoofd
doet de stroom ,o org stijgen dat onze gaÊt het wâter tot aan

tle hols krÜgt,
vervolg blatlzijde 6.
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SNAP SHOTS

E,n toch is <.le man zoais ik hem U hi'". *Ï1 afschilderen,
daar ik hem reeds sedert vele jaren hrn.

Wat kon men zoal zeggen
\:an een w,ezen dat men !vââr-
deert i Niets anders dan goed I

Zot hc.t anders kunnen I Maar
zoucien er geen lezers zijn we1-
ke hem kennends. Zouden kun-
nen denken dat ik de noor wat
te hoog aangeslagen heb !

ot pikhourveel hern hoegenaamd nict konden afschrikken,
er zelfs in slagende zijn gestijfde boord en welgeknopte
das ongekraakt te laten in de meest klevende modder, maar
vooral bervees hij dat de verschillende ongekende typen
ontstekers hem niet konden deren
Met een buitengewone mcred, maakte hij zonder ophouden
tuig:n onschadelijk, waar anderen somtijds aarzelcien.

En zou hij het recht niet gehad hebben op 27 Aprll 1942
allrs te laten vallen, wanneer hij als enig ongekr{,ersre getuige
overgebleven was bij het tragisch ongeval re Genck, htj zag
de adjudant Braune, de le serg. Colson, de sergeant Leroy
en de korporaal Jonas sterven, terwijl de autovoerder Ver-
din zwaar gekwetst was. \Mié zou hem toen enig verrvijt
kunnen maken hebben i Maar dan kent men hem nog niet.

Nog niet tevreden reeds zullen gevaren te lopen, rvas hi;
zuike van de eersten oproep een der actiefste leden ran het
sabotage Peloton van G.L.C.T. 11. waarin hij u,erkte tor cle

bevrijding van het iand.
25 September 1944. Jozef Nlassart en enkele zijner ploeg-

ieden zijn bezig « Shu-Mi » weg te nemen, geplaatst door
clen bezetter aan de voer van de hoogspanningspijlers om
alle sabotage te voorkomen; opeens verscheurt een hevige
ontploffing de lucht, onze kameraad zakt op de grond, zijn
rechter been is vreeselijk verminkt.

l\{en windt zich op, de ontroering doet dezen lr,elke hem
wiilen opbeuren, in afwachting van geneeskundige hulp,
stotteren. Zagen wlj niet dit schokkende feit van een Mas-
sart, welke met spottende opmerkingen zijn makkers troostte
wiens hart brak bij het zien van her ângsrwekkend schouw-
spel i

Zijn goed, humeur verioor hij nooit gedurende zijn heel
traag vooruitgaande herstelling, wanneer hij zich thuis bc-
vondt, onbekwaân te bewegen, en de vernietigende V 1

neervielen.
Van zijn gebrek laat bij nooir iets zien, nooir spreekt

hij er over, of het is nog om er mede te laciren, en toch lij<lt
hij er onder. Zowel physisch als morcel.

Nog altijd in dienst bij het Ireloton van Luik, is hij een
cler b:ste makkers welke men kan treffen. Hij is vooral de
vriend der verdwaalden; daaronder dient verstaan, de be,
schermer der verdwaalde honden en katten welke hij rnoe-
derlijk verzorgt in een lokaal welke soms meer weg heeft
van een stalling dan van een bureel,

Ziedaar Joseph Massart. Hij kan ais voorbeeld gesteld
rvorden voor de moed waarvan hij overvioedig blilk gaf
bij de uithoefening van Zrln Zending, en ook voor de karak-
tersterkte welke hij altijd getoond heeft sinds den dag van
zijn ongeval.

Hij is ook, en vergeten we dit vooral niet, de oudste
ontmijner nog in leven van het Peloton Luik.

Door niet anders reeds dan door deze titels, heeft Massart
recht, wat ook onze stand of graad is, op onze diepste
eerbied.

Tameiijk groot, eerder mâger, zich stram houdentl a1s
een sram, was hij en is hij gebieven, wat men een toonbeeld
van zrvierigheid zouden kunnen noemen.

. Zctwel. als burger en als militair. Altijd fijn uitgestreken,
dachten heei wat « schachren » (wi1 zrln i" f l:O) t. do.n
te hebben meer daar- zijn,voorkomên ên zijn plechtstatige
h.ouding bij het binnentreclen der officieren-Éar^in zijn kie-
clij van « goe<lige_ » belasring l:etaler heel gemakkelijk kon
do:n veronderstellen dat hij ror een der h"unnen beÉoorde.

Jozef Massart, want om hem gaat het, wans inclerclaad de
cven beku.arne als 'oescheidene barman van dit voor de sol-
daten verboden oord. Tussen het cocktail-mixen en het be-
handelen urr],- pij".l, is er hoegenaamd geen de minste ge-
meenschap. U hebt dus het volie recht Uzelf af te vragen h"oc
onz€ sympathieke kameraad tot dit laatste gekornen is.

- ^Grenadier gedurende zijn dienst tijd àls militiaan in
7922,,hernam. hij dienst bij het 3e Genie. Al droeg hij de
kentekens, toch kende hij van het hanteren van T.N.'T. niets
meer rlan het ontploffingsgeluid, welke van het kortbijgeie-
gen-oefenplein_en dit tot zljn grote verbolgenheid de giizen
en flessen deden rammelen welke hij 1ièidevol ,r.rrihikt.
op de bestâande rekken.

Zijn gevangenschap gelaste er zich mede van hem een
echte man van de Genie te maken, verdubbeid cloor een ont_
mijner, en welk ontmijner : onmiddellijk zar hij in de ketel,
gevangen mer het 8 Bon Genie, betoonde hij onmiddellijk
ztjr. do_orzettingsvermogen van neophiet, een werkkracirt
en een hardheid welke het gevaar niÀmer vermocht te tem-
peren. Hadden de « Schleuss » nier beloofd hun vrij te
laten.zo..gauw de Belgische _mijnenveiden ,oude., opge-
ruimd zijn, waarom dan, dralen, temeer daar het 

"1r^ënheilzame zending voor de bevolking gelde.
Zij hielder woord.

. T.fyg thuis gekomen en plezier gevonden te hebben in
cle stiel, werd hij in 1941, op zijn àrnv.rrg, onder de or-
ders van de betreurde Luitenànt Boveroux Jn ingedeeld in
de ploeg van de S. E. D. E. E. welk zich gehsÉ mer het
neutraliseren van ontploffingstuigen in de p-rovincies Luik
en Limburg.

In de harde schooi, onder de orders van een harde maar
menseiijke Chef, toonde Massart uit welk hout zijn goede
en sterke « karkas » gesneden was,

Hij, de man met de verzorgde handen, bewees dat schop
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HET] TEVEN DER SECÏIIEs
BRABANT

Om h:t r.vinters:izoen 1949-50 re siuiten had d: s:ciie
Brabant tijdens haar maandclijkse vergadering van lvlei be-
roep gedaan op À,ltr. IJe Keersn-raeker, Kaprtein-Comn-rarr-
dant van cl: res:rve Kapitein A.i{.A., overste van het Net
CAROL.

De uitstekend: reclenaar had als onderwerp gekozen :

« Cervantes, krijgsgevar-rgene en oorlogsinvaliede ».

Een uitgelezen publiek had de oproep van her besruur
beantwoorcl. Gedurende meer dan twee uren bekoorde de
reclenaar zijn toehcorders mer zijn aantrekkelijk er.r nog
actueel onderwerp.

In mooie bewoordingen werd hij door onze Generaal
bedankt en door te toehoorders hartelijk toegejuicht.

Eens ie meer toonde Mrr. cle Keersmaeker zich als een
vriend der Ontmijners.

BRUGGE
De Sectie van Brugge is gelukkig U tc kunnen medt-

deien dat Majoor Samijn, vereerd werd mer :

De lrerinneringsmedaillie 1940-L945, en

De weerstand medaillie (Ten titel van lid van de S.R.A.)
\Mij herinneren erâan dat Majoor Samyn, erkend werd

als « Franse weerstander , door de F'ranse Regering.

Bedrijvigheid der Sectie
van Antwerpen

De Irrovinciale Sectie van Antwerpen-Lirnburg hecfr haar
jaarlijkse algemene vergadering gehouden op Maancir,g
12 Juni in het lokaal van de U.F.A.C. re Antrverpen.

Er was niet veel opkomst, de secretaris-schatbewaardcr
E. H. Aalmoezenier Guyaux, f., en de 2de oldcr-r'torzirter,
onze sympathieke Hoofdopsteller, R. Irierruse, i.edden zich
laten verontschuldigen om dienstreden.

I)e ond:r-voorzitter geeft lezing van het volgenclc vcrslag
over de bedrijvigheicl van cle Sectie.

De bedrijvigheid onzer sectie heeft clie jaar niet in het
teken gestâân vân grote officiele betogingen.

U hoeft nochtans niet te denken clat zij ni:ts gerlaan
heeft, integendeel. Onze sectie heefr werkelijk haar plicht
gedaan.

HULP AAN DE GEKWESTEN.

Wij hebben geen enkel ongeluk te betreuren gehad gc<lu-
rendb het verlopen jaar, het gene o.irs vveinig uilgaven
bezorgd heeft; één enhele gekwetse, nog steeds in het hos-
pitaal, v66r op zijn pensioen stellingr is geholpen geworden
gedurende enkele maanden.

liiULP AAN DE I-EDEN.

Zoals ieder jaar is een « St. Niklaas » ges{holken âan

o-rze 13 wezen : 400 fr. per hoofd. Deze maal hebben wii
in zekere gevallen de mceder de keus laten dcen, 't zij
speelgoeJ, 't zij andere nodige vocrwerpen.

De club « ENTRAIDE ANVER.SOISE » is voortgegâân
met belang te stellen aÀrL orlze wezen en wij danken har-
telijk Mevr. Dupont, ene vân deze lieve weldoensters van
deze club.

BEDRIiVIGHEID.

1). VERKOOP VAN tsROCFrUREN.

l)r s:ctie Antuverpen is niet ten achter gebleven err is

hartelijk gef:liciteerd geweest door het administrrtief co

miteit onzer Verbroedering. 391 exemplaren zijn verkocht
grrv3est door onz: leilen. Vr'ij rvillen hier dan ook in bij-
zonder c1e karneraden Vervoort (165 brochuren vcrkocht)
en Devrit (80) geluk \\/ensen.

21. t'nGtLr)-ts.
111 ICirC lVOrdcil LtJ IIUdrgc tvel[C1I Licr ICUaCtlc, lrct s;]ri.rr

cli oP punt sferlen, rlcl \elDercfell ocr proe\ct], ue \cl.[arlrr-

llill, clrz., gcdaall cioor enrctc lcdll] ollzef 5ecric. ]1.r1 ort is

gcen Klclnrgneld j

J). STATISTIEKEN.

1ù-l ieden hebben tot hedcll irun br.lciiage betaaici. vorrg

;aa,: waren cr llb op oeze oalum reeos ln regel.
l).- voorzltrer geert vervoigens tezing van het Kas vrrsiag.

1). Crr\ I vANGS IEN.
r) \ ürkoop Ïln k:lrtcxe.ns ... /Iuruo
b) velkoop van cle brochure (Onze Ont-

rnrjners) (591 exemplaren verkocht) ... 29:25,A0
c) Ontvangcn giften l'25,0O
d) Krediet cier kas op 10-6-49 3.950,00

Fr.

irr.
!r-
Fr.

2). 'U-r]'GAVEN.

a) Sr Niklaas der wezen (400 fr. per wees)
(ir)

b) GesLort aan de schatbewaarder van dc

Verbroedering
c) Zeg:ls onkosten
d) Verscheidene onkosten (briefpapier - pa-

Pier drukwerken) 
;",";;
Bliift

Totaal 33.6i0,00 F-r.

5.200,00 Fr.

22.866,95 b-r.
33 8,05 !-r.

450,10 Fr.

28.855,10 Fr.

33.6 i0,05 Fr.

-28.855,10 
Fr.

Inhoud onzer kas op 12-6-1950 4.754,95 Fr.

I)e ontslag gevende leden van het Provinciaal con.riteit

zijn rveder herkozen.
De rekeningen en kasboek ztjn nagezien en goedgekeurd

door de commissarissen THONNE en VERVOORT.
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EN \/VIJ DAI\I ?
(Vervolgt van bladzijde 6.)

l{et oBze werkzame handen hebben lve het grinrl der onderzeese
tlieptcn tlat onze <( dinges )) gevângen hielal tloorwoetrd.

I)at (< dinges >> in ku.estie is helemaal c)'linCervorming nlâar mel
zegt alat het nieurv Y u'apen is en onze rverkijver vintlt slechts zi,in
rverga in ons verlangen te slagen.

Eintlelijk toch ua talloze pogingen shgen we in onze tros aan
het tuig vâ,vst te m:ùken. Iedereen kijkt gespannen toe, ietlereen
z$.ijgt, uitgenomen de rvaterval. Zachtjes kruipt het toestel rââr
boven overwonnen door cnze doortlrijventlheitl.

Eelsklaps << floutch » ongerust bekijken w'e mekaaE, I)e vent
die tle takel trok vliegt in de stroom en een cilindervormige bak
(die ons precies spottend aànkijkt) hairgt druipend in een soort
vork.

Denkt U ilat we na tlat alles getracht hebben zijn tweelings-
broeder boven te hâlen ?

Yaar$'el illusie, vaar§'el ontnuchtorende Y 1.

fùekenl<undig besloten zeggen rve : « Springstof in het oud ijzer,
rutl ijzer in de springstof - product der uitersten is gelijk aan
het product der middersten ; resultaat narrenkappen ».

VVat niet belet tlat we graag het ongelükskind. zouden kennen
dat die drenkplaatsen voor koeien in de saus gezrvierd heeft :

« I)e Vent. »

I)E DOCUMDNTATIE VAN DE INVÀI,IED..

Het stqtuut der zwqqr
Verminkten en Invclieden

(AR,î. l3 en 15.)

UITTREKSEL UlT « CEUX DU 1 À »

l)it statuut'is toepâsselijk op :

1. De verminkten, gebrekkig of ziek waârvan de vergoedbâre
ilvaliditeit nrinstens honderrl per hondertl bedraagt voor een
vcrrvonCing of een afzonderli,ik besrhouwd geblek en dot tot een
dusdanige graad geschât ryerd yolgens zekere nau§'kcurige op-
gave vân het Ollicieel Belgisch barema der invaliditeiten waar-
van de nummers vâstgesteld rverden in ârt. 13 ven de wet van

- -26 Augustus 1947.

2. I)e verminkten en gebretr<higen vorgoetl op basis va\ 100 Ea

of meer voor neerdere invaliiliteiter wâa}ÿan ene het gevolg is
van een verwoniling opgelopen in de oorlog, vàn een stolnis in

de algemene toestand door verrvondins, of yân een ongevâl dat
minstens op zichzelr,e een vergoetltrare invaliiliteit ran 80 % mee-
brengt.

Wat verstâàt men door « vergoedbare invâliditeit ».
Als de medische ileskÛntlige 100 % invâlialiteit toekent voor een

gebrek, mâar hierâân toevoegt alât uit oorzâke van een vroeg:€re
toestand of uit oorzake van de ouderdom 25lo moot afgetrokken
worden dan bedraagt d.e vergoedbare invaliditeit L00-?5:75 %.

De bijslag van het statuut der zrvaar verminkftgq 91 invalieden
wordt toegekentl aan deze waarvan ale invaliditeit hierboven be-
paald onder Nr 1 en 2 tle bijslag van vergoeding voor amputatie
of vergoeding voor hulp âan een derde persoon meebrengt.

De begunstigden van alit stâtuut bekomer de hiernavermelde
voordelen :

a) In plaâts van ale vermeerdering voorzien ontler art. 11 woralt
hun pensioen verhoogd rnet een tu'intigste van het pensioen voor-
zien voor een invâlitliteit van 100 % en berekcnd voglens art. 1

mot 5 7o invalialiteit boven tle honderd per hondertl.
b) Buiten de vermeerdering voorzien onaler litt. a) wordt er aarr

de zwaâr verminkte invalieden uit oorzake vàn oorlogsverrvondin-
gen van stoornissen oi ongeval of van mishanalelingen door de
vijantl een jaarlijkse vaste vergoeding gaande van 10,000 tot 25.000

fr, volgens de aartl iler verminking toegekentl,

LIDGELD I95O
lVi,i ziju reeds in de maand November en nog ziin er een zeker

aantal leden die verzuimd hebben hun litlgeltl voor 1950 te beta-
lcn. lVij koestcren de hoop dat deze lealen er zullen prijs op stel-
len deze yergetelheiat zonder terlviil te herstellen.

Gij waart fier aan het I(eurkorps der Ontmijners te behoren,
vandalg moet gij iven trots zijn tleei uit te rnahen v31 612s m&ch-
tige Yerbroedering, een der schoonste van het land.

In de Verbf,oedering moeten alle ontmijners etr oud-ontmiinor§
schouder aar schouder stàan en daar mag geen enkel ontbreken.
Is het nodig er U ârn te herinneren, dât alhoervel \üii reeals

uekere uitslâgen hebben geboekt er nog hard moet gewerkt wor-
den, opdat de ontmijners eindelijk de u,arc plaats bekletlen wâar-
om ze een ontegensprekelijk hebberr. Als gij het verslag van de
Àlgemêne Vergadering met en weinig arndacht hebt gelezen, zijn
al deze punten II weer aluidelijk voor de ogen gekomen.

Wij zijn overtuigd dat meer dan een aclrterblijver ttij het lezen
van dit verslâg, de bemerking hee{t gemâakt intlien cle Verbroe-
doring rnaar de hellt van deze punten verwezenlijkt, hii drde-
li.lk zijn liilgelil zal betalen.

Dit zijn zeker zeer mooie irrzichten, maar dâârmee kan een ver-
broedering niet leven en maar weinig lrekomen, De Verbroed.ering
rnûet kunnen spreken in naam vân al de ontmiiners, en dit ken
ze slechts âls al de ontmi.iners litl zijn en blijven. IIoe meer leden
hoe grote sturvkracht, hoe meer leden zoveel te meer §temmen
in tle hogere besturen, waardoor het âânzien vergroot. Een sterke
Verbroedering geeft uw bestuurleden moetl er werklust twee
onontbeerlijke factoren opdat uw Bond g:roeie en bloeie.

Gij zijf ontevreden omtlat gij voor het gevâârlijk werk tlat gij
verricht hebt niet de juiste plaats bekornen hebt tlie U toekwam;
gi,i hetrt flink uw lanal gealienal en men lrehanalelt U als een <<em-

busqué», dit zijn feiten.
Maar denkt gij rlat tle zaken erop zullen verbcteren als do ont-

mijners hun Verlrroedering z[llen in steek laten, ilit zijn datlen,
tlie wij van ü niet verwachten.

Wie wil nrâaien moet zaaien, rvie zijn aanzien wil verhogen
moet geen moeite spâren en u'ie zijn eisen wil zien zegevieren
noet mee strijden, zijn ganse steun geven aan de Verbroedering
en zich de kleine geltlelijke o{fers, die van hem gevraâgd word.en,
getroosten.

nlaar wij lveten het bij onalervinding, het lidgel(I wortlt licht
vergeten en w'i.l u'illea U ook niet tcn kwaile duiden, want voor
de meestc onder U heeft deze korte oproep volstaan.

Doch stelt niet uit tot morgen . . .

sTOIil vANDrlÀG NOG DE 40 FIù. OP P.C.E. 7537.94 VAIi
DE VERRROEIiI]R,ING,

Dank.

DOODSBERICHT
Op het laatste ogenblik vernemen wij de dood van

GOFFINGS, FRANS

Zoon t'ar. makker Goffings, Remy, oud-mijnwerker,
thans ontmijner.

smartelijk verongelukt bij een werkongeval in de mijn
te Waterschei.

Broos is het ieven, kortstondig de tijdspanne welke wij
hier in gelukkige o ongelfukkige omstândigheden door te
brengen hebben.

Gezond gâât men heen, enkele uren later hunnen over-
blijfselen terug gebracht worden. Zo korr kan de rrjd zijn,
dat dit wât men zich voorneemt te doen, onuitgevoerd ach-
ter blijft, ook Frans meende zijn ouders te helpen, ook hem
lverd deze kans niet gegund.

De Verbroedering en zijn leden bieden hierbij hun diepste
deelneming aan de zwaar beproefde familie Goffings.
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Zonder twijfel heeft niemand vergeten dat ge-
durende de Algemene Vergadering 1949 te Ant-
werPen, het « British Bomb Disposal Old Comra-
des Association » zich liet vertegenwoordigen door
hun zeer sympathieke Yoorzitter, Kapitein Hunt,
welke vergezeld was door Mvr. Hunt.

Dit jaar was het ons beurt een afvaardiging naar
Engeland te sturen.

Het Komiteit besliste dat deze afvaardiging zou
bestaan uit de makkers Van der Henst rn Baek,

De Lt. Van der Henst, deelnemende aan de
jongste vergadering van het Administratie Komi-
teit op Woensdag 5 April jl., gaf lezing van het
tijdsgebruik der a{vaardiging welke hi) leidde.

Ziehier, in plaats van een hard verslag te lezen,
de reisindrukken van onze gevolmachtige minis-
ter.

Het is in het geheel niet n-rijn bscloeling, rvaardc lezers,
U een geleerde lezing, vol van vakkundige en historische
benamingen, voor te schotelen. Het is er mij alle:n om te
doen U een opsomming van eerste indrukken op een min
of meer gemoedelijken toon te vertellen.

Overtocht van het Kanaal.

Een grauwe morgend met een tamelijk stevige noorcler-
bries, heus niet het ideale weder om een zeetochtje, laat
stâan een overtocht naar Engeland te ondernemen.

Het nazicht der paspoorten, het kontroleren van het reis-
goed door de Belgische tolbeambten loopt tamelijk vlug van
stapel. Reeds heerst de gekende drukte bij het zeevaardig
maken vân een maalboot. Laden, innemen van brandstof,
het aan boord nemen van passagiers, alles ver:loopt heel snel,

hier en daar een droevig afscheid en laatste beioften van
veel en dikwijls schrijven, verder ziet men enkele luid-
ruchtige jongelieden welke onze nationale ijshockey ploeg
een laatste goodluck komen wensen, en daar gaan wij.

Langzaam verwijdert de kade zich. Weldra verdwiint
Oostende uit het zicht en onze kust vervaagt tot een ondui-
delijke stij aan de horizont. Reeds worden wij de hevige
deining gewaar, de machines stamPen zwaar) eî rvât een

eigenaardig gevoel, in het begin heel aangenaam, om al heel
spo:dig plaats te maken voor iets onaangenaxm benauwend.

jüen houdt zich maar beter heel rustig tot het lichaam
zich aangepast heeft bij deze voor-achter en zijdelingse
bewegingen.
Spoedig betert dit en kunnen wij even rondneuzen op de
« Prins Philippe » de naam van onze maalboot. Prachtige
kajuiten, gemakkeiijke ligzetels en een prima luxe-eetzaal
uitgevend op de achtersteven. Alles is voorradig, denkelijk
wordt hiermede de reizigers een laatste kans gegund zich
te verzadigen aan de Belgische gerechten.

Rollend en stampend gâât de reis verder, eentonig, niets
dan hoge rvitte schuimkoppen en hevig deinende baren die
zich te pletter slagen tegen de stalen romP van ons schip.

Cnze &{.uaarüging
itx €,oWlnnd

Af en toe kruist een langzaam vorderende cal1o onze
reis-route.

Eens buiten de territoriale wâteren wordt iedereen in de

gelegenheid gest:ld sigâretten en chokolade te kopen naar

hartelust tegen heel matige pri)zen, geen Belgische of erger
nog Engelse taksen komen hier de koopsom verzwaren.

Na een verkwikkend dutje worden wij gewekt door een

groter wordende rumoerigheid onder het personeel. Touwen
worden verlegd. kettingen in gereedheid gebracht en daar
doemen voor ons de witte klippen van Dover op. Heerlijk, die --
witte vlekken geclragen door grauwe grondvesten, een licht
zonnetje doet de schittering nog meer uitkomen, Het weder
ziet er heel wat beter uit dan in Oostende. Traag varen wii
de havengeul in en na drie en half uur varen zijn wij terug
aan wa1. Nog hebben wij dat waggelend gevoel en gedu-
rencle de eerste ogenblikken wcigeren onze benen hunne
gewone vastheid, meteen verdwiint ook het akelig gevoel uit
oîze fi]âag.

Eerste treffen met Engeland.

Nu naar de tolbeambten. Wij laten ons opslorpen door
de maalstroom der reizigers en belanden al heel gâuw op

onze plaats. Een vriendeliike uitziende bobby, heel groot
van gestalte, verwijst beleefd de buitenlanders nâar links en

de Engelsen naar rechts. Engelse burgers zitten achter hoge
lessenaars en vragen paspoort en immigratiekaart, ons bii
het vertrek in Oostende overhandigd en op het schip door
ons ingevuld. Enkele vrâgen, het doel van de reis, en zo
meer, en wij worden verder opgenomen door de Britse
tolbeambten. Zrjn dit nu douanebeambten of zijn het marine
Officieren, hoegenaamd geen verschil te bemerken, zelfde -
blauwe uniformen, wit hemd, zwarte das, en gouden rang-
kentekens, ook hier valt alles mede en kunnen wij onze
plaatsen uitkiezen in de trein voor Londen.

Die trein, dat is een hele historie, vooral als men gewoon
is gebruik te maken van de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen in het Limburgse, Oost- en West-
Vlaanderen. Ook 3de klas heeft propere en goed onderhou-
den wagens, alle zitbanken zien er heel gemakkelijk uit,
met kussens overtrokken. tussen de banken een tafeltje
waârop m:n heel rustig zijn schrijfwerk kan verrichten, en
op de gepaste uren zijn maaltijden nemen. Een 2de klas
bestaat er niet, en in lste is het gewoonweg luxueus, gemak-
krlijke zetels aan een aangepast tafeltje met een kaplamp.
Dit alles draagt er geweldig toe bij het reizen minder ver-
moeiend te maken.

Ieder trein heeft ook zljn bar wââr men allerlei drank aan
heel goedkope prijzen kan b:komen, maaltijden worden
heel de reis door verstrekt en opgediend door heel handig
manceuvrerende kellners. En na een treinreis vân twee uren,
stoomt de « Plauwe Pijl » het geweldige Victoria Station
binnen.
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AANKOMST TE LONDEN.

Wat e-n drukte, wat een larvaai, men wordt er gedurend:
een pâar ogenblikken geheel duizelig van. Even vraqen wij
ons ângs:ig af of de Fleren van het Ontvangskomiteit van
de Britse Verbroedering der Ontmijners ons wel zullen vin-
den in dien chaos van menselijk gewemel en gesjou',ru van
rll:rl:i soort rcisgepak.

Bii het verlaten van de trein even rondgekelen, en iawel,
rniclclen een groep heren ontu'aren 

"vij 
het sympâthiek rus-

tig: gezicht van Kapitein Hunt, voorzitter der Verbroederinq
kortstondige, vlugqe voorsteilingen gevolqd door stevige

ha.ddrukken en daar begeven r'vij ons reeds op rveg om in
het hotel « The Cloisters » een avondmaal te gebruiken.
Na een kalmerende verfrissing word'en wij in een gezellige,
deftig uitziende eetzaal binnengeleid, waar heel wat tafelties
bezet zijr. met drukbabbelende dames.

Een niet onaantrektr<elijke dienster brengt ons de spijs-

kaart. Ronkende, onbegriipelilke benamingen van gerechten
r.vorden vluq overlopen, wii hebben honger dus dan maar
op goed geluk enkele schotels uitgepikt.

Even later staat voor ons een schotel Caroline soep, hoege-

naamd niet bereid volgens onze Belgische opvattingen.

De dienster kijkt verwonderd als ik haar vraag de soep

weg te nemen, ik haast mij onmiddellijk er aan toe te voe-

g.n drt ik niet heel hongerig ben en maar aan de hoofd-
ichotel zal beginnen. Rauwe groenten en een tweetal aard-

appelen is alles waaruit deze schotel bestaat met een weinig
bèvroren vlees. FIet dessert valt ons buitenqewoon mede en

de aardbeziënkreem wordt alle eer aangedaan. En daarna

gaat het doorheen enkele hoofdlanen naar het « Monument
stâtion », waar we de trein nemen om een uur later bij M.
Hunt als gasten op een over"I/eldigende manier ontvangen te

worden. Mevr. F{unt, de heel vriendeliike EJâstvrouw, ont-
vangt ons met dê in Engeland schijnbaar onmisbare cup-

thee.
Na een gezellige keuveling van enkele uurties er nog een

hartversterkend maal wordt ons de weg naâr onze kamers

gewezen. Vermoeid van de verre reis verdwijn ik heel spoe-

dig in een diepe slaap.

Eerste kennismaking met Londel.

Reeds bij het eerste ochtendgloren, wordt ik gewekt door

de zachte streling van enkele helle zonnestralen ; het be-

looft een prachtige Zaterdagmorgend te worden, iuist het-

geen wij nodig hebben om ten volle te kunnen genieten
van het voorgeschreven uitstapje naar Londen en ziin merk-
waardigheden.

Bii onze aankomst in Londen ontwaren wij heel wat
puinhopen netjes omgeven door lage muurtjes. Londen is

noc niet genezen van zijne oorlogswonden, en heel wât hui-
zen zullen niet meer uit hun puin verrijzen, zodal binnen
enkele jaren stadwijken een heel ander uitzicht zullen heb-

ben.
Londen is nog heel feesteliik uitgedost, alle hoofdlanen

zijn met de Engelse en Franse kleuren versierd. Het schijnt
nog wat overgehouden te hebben van de feestroes welke een

tweetal dagen geleden de ganse bevolking bedwelmde. Het
kan hoegenaamd niet ontkend worden dat de Heer AURIOL
met veel luister door de Engelse bevolking ontvângen werd.

Wat hier vooral in het oog springt is de onbeschriflijke
drukte welke in Londen heerst. Auto's, bussen, voetgangers,
alles rvemelt door elkander, echt een mierenhoop. De bussen

met de trvee verdiepingen maken een heel godkoop en aan-

genâme verkeersgelegenheicl uit, met tamelijke hoge snel-
heid banen zij zich een weg in de duizelingwekkende druk-
te. Die bestuurders zijn vast geen beginnelingen en moeten
blijbaar over staalharde zenuwen beschikken. Als men be-
denkt dat Londen alleen meer inrvoners telt dan gans België
en het ongeveer de uitgestrektheid heeft van onze provincie
Brabant, dan verwondert dit eindeloos verkeer ons niet zo
geweldig meer.

In het hart van Londen werd vooral de Sint-Paulswiik
hevig getroffen door de talrijke bezoeken der Luftwaffe.
Rondom de Kathedraal is alles vernietigd, de kathedraal
zelf bleef ongedeerd, maar toch werden de muren zwartge-
rookt door de hevige brand welke er gewoed heeft in 1940.

De fameuze Londen-Tower blijft nog altijd een grote
aantrekkingskracht op de bezoekers uitoefenen. De wachten,
beef-eaters genoemd, vormen en beziens'Waardigheid op hun
eigen, in hun ouderwetse, schilderachtige kledij ontvangen
zij de bezoekers, begeleiden hen doorheen het tamelijk uit-
gestrekt gebouw en verschaffen de nodige uitleg, ik denk
wel dat ook zij heel wat fantaseren om hun van buiten ge-
leerde uiteenzettingen interessanter te maken.

In België, hoort men heel dikwijls « het is nog niet geliik
voor de oorlog » ofwel « vroeger hadden we het heel wat
beter ». Wel ik denk dat Engeland met heel wat meer rechr
van spreken deze zegswljze mâg gebruiken. Het fiere Al-
bion is op verre na niet dat wat het vroeger was. Het heerst
eerst en vooral nog een heel strenge rantsoenering, en voe-
gen wij hier maar toe dat in Engeland de zwarre markt
niet zo welig tiert als dit bij ons rvel het geval zol zijn.

De taksen op de luxe artikelen zijn buitengewoon zwaar
en voor de rokers wordt het aankopen van sigaretten een
echt vraagstuk, een gewoon pakje van 20 sigaretten komt
op ongeveer 30 fr., waarvan de 213 taks uitmaken. Wat wel
goedkoper is dan bij ons zijn de kleer stoffen en ook het
reizen is er heel goedkoop, vergeleken mer onze priizen
voor trein en tram.

Toch kunnen wij besluiten dat de Engelsman heel wat
minder sputterend en klagend aanqelgd is dan wii, rvant
hoewel nog dagelijks zvnaren tol voor de oorlog moet be.
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taald worden, keren zij toch langzarnerhand terug naar
hul vroegere u,:lvaart. En daarna gaat het dan langzaam
terug naar hun vroeg:re weivaari. En rlaarna gaat h:r dan
langzaam terllg naar ons gasthuis 16 Llpmirrster.

H:t feestmaal van het « Bomb-Disposal ».

En nu het bijwonen van h:t iaarlijks diner gevolgd doc:'
ecn dansavond van het Engels R. D. Reeds heel wat geno-
d,gden ziin aanrvezig als r.vij ons aanbieden. Nieurve voor-
s.elling:n, handdrukken, b:annvoorden vân beleefdheidsfor-
nrules zijn de rverkzaamheden r.,,elke nu volgen. Enkele zijn
iir avondkledij, waarond:r de Schotten de voornaainste b:,
zi.nsivaardigheid vormen. Op het gest:lde uur, bijna ongc-
lorflirk maar toch maar. b:geeft ied:reen zich near d: e:t-
z.au1. H:t qeheei is srnaakvcl en buitenq:rvoon stemnring
in.g-'kleed. Wii volgcn de eretafel en nenren plaa's achter het
ons to3qew:z:n eetge i-ei.

D: rpiizen opgenoem.:n of h'jt eetzaal b:schrijv:n is ni:t
zo b:langwekkcnd, doch kan ik i:r korte rvocrden medede-
len dat het zonder ov:rvloedig æ zi.jn, uitgelezen was. Na
h:t din:r staat ieCereen recht en rvo:dt e:n h:ildronk inge-
steld op de Koning. FIet valt hier op, hoe in a1le lagen der
Engels: bevolking d: Koning cn zijn famili: in het hart
gedragen lvorden, iedere:n schijnt buitengewoon gehecht aan
de Koninklijke Familie.

En nu krijgen wij de gebruikelijke reeks voordrachten
en heildronken.

[)en H:er Vocrzitter opent de reeks en brengt hulde aan
<Jen Kapt. HUNI, voor zijn prachtig gedrag gedurende de
ocrlogsjaren en' zijn onvermoeibaar zwdegen-v6or het nader
tot elkander brengen van de Engelse Bomb-Disposal man-
schappen en de B'-lgische Ontmijners. Daarna geeft in een
kort, maar zeer komisch betoog den Heer GIBBONS, on-
der-voorzitter der Verbroedering voor Oud-strijder van Es-

sex, eel) nadere uitleg ovcr de opneming d:r B. D. vereni-
glng. Zijn jaarlange kameraadschap rrret d: Kapt. Hunt
vorrnCen ongetivijfeld de basis van de prettige verhouding
welke tussen de beide groeperingen heerst. Doorsprekt met
allerlei anekdotcn en belevenissen boeide zijn korte rede
cle tegenwoordigen buiterlgewoon, hii wercl dan ook met
harteli;k applaus bedankt.

I)aarna nar.n d: Kapt. Hunt het woord. Hij bedankte
voor de buitenge'"vocn talrijke opkomst, en sprak toen over
zijn b:zo:k aan België. hij bracht een speciale hulde aan de
Heer Vooizitte r- d:r Belgische Verbroedering, en dankte
voor het zendcir van een afvaardiging.

ie, en toen... toen [/as het onze beurt cn nam ik het
ivo'::'d. Toch lvas hct me eenigzins te mo:de, het woord
te nemen midden al clie onbekende geziclrten, ik kon onmo-
gelijk aanvangen met de geijkte uitdrukking. « totâal on-
veru,acht valt mij de eer te b:urt__. », n:e dat ging niet,
want op rrijn blad siorrden reeds zoveel doorhalingen dat ik
nog moeili;k dc iuiste draad van mijn korte speech kon
vinden, gelukkiqlijk verliep alles opperbest en werd de Bel-
gische afvaardiging met e3n geestdriftig handgeklap be-
dankt.

Ongeveer 9 uur krvam aan dit feestrnaal een einde.
De dansavond welke het din:r en zijn noodzakelijke re-

d:voeringen volgde was heel geslaagd. Floewel van korte
duur, om 1I uur reeds werd alles stopgezet wegens de be-
r$ande politieverordeningen, amuseerde iedereen opper-
best. Enkele typische Engelse gemeeschaps dansnummers
werden uitqevo:rd, afgewisseld met tango's en slows. Ik
geloof wel dat de Engelse in deze laatste moderne dansen
voor spccialisten kunnen doorgaan. Spijtig genoeg duren
schone liedjes niet lang en liep het spoedi.q ten einde. En
zo keerd:n wij dan terug naar Upminster, kommentaar uit-
brengend op alles en nos wât. (Vervolgt. )

HET OilTMIJI{IilG DER SIEGFRIEDTITil
Hieronder een uittreksel uit de « Libre Belgique ,, :

« Het Duiste r.verkbureau deelt ons mede dat Duitse vrij-
willigers die onder toezicht der Geallieerden werkzaam
zijn, sedert het einde van de oorlog meer dan 150.000 ont-
plofbare mijnen langs de oude Siegfriedslijn uitgegraven
hebben. Dit belanerijk ontmijningswerk dat uitgestrekte
oppervlakten voor de landbouw vrij maakt zal waarschiin-
liik in de toekomende Lente een einde nemen. Tijdens de
rverken werden 59 personen gedood en 90 door de ontplof-
fingen verwond.

« De Ontmijninesploegen rvorden gehuisvest in de dor-
pen langsheen de Frans-Duitse grens. Zij maken gebruik
van uiterst gevoelige Amerikaanse detectors. Op het werk
rvordt iedere ploeg vergezeld van een dokter en verpleegs-
ters van het Rode-Kruis. De vrijwilligers zijn door het me-
rendeel vluchtelingen uit Ooost-Duitsland en Oost-Europa
en oudstrijders zonder werk. »

Ziedaar hoe de geschiedenis gemaakt wordt.

In afwachting, maakt men geen gewag van het harde
rverk van onze Luikse ontmijners die onder bevel van Lui-
tenant Counasse ten voordele van onze Belgische Houthak-

kers in de met rnijnen bezaaide bossen van deze Siegfried-
liin optraden.

ll'e dien tijd: beqon onze Reg:rins de Kolenstrijd en deze
kon slechts gewonnen ',vorden door een rationele uitbuiting
\,an de bossen rvaan,an het hout ons was toegekend. Door
het gemeenschappelijk rverk der Houthakkers en der Ont-
miiners werd deze strijd ge'"vonnen. Is het nodig er aan te
herinnercn dat rve in 1946 als een opmerkelijke sunst ge-
vraagd hadclen van de Duitse krijgsgevangenen-ontmijners
die theoretisch onder ons toezicht moesten werken ontslagen
te lvorden !

Verder moet er in de aan Belgie geannexeerde streken en
vooral te Losheim nog alles wat betreft ontmijninq gedaan
rvorden.

_ Alle eigendommen, velden, beken gelegen bij de Siegfried-
lijn zijn nog bedekt rnet talrijke springtuigen van allè soor-
ten. De ontmiining van deze streken werd systematisch, vol-
sens een vast omlijnd plan door ploegen van het Peloton
i'an Malm:dy uitgevoerd. Deze ploegen ontdekken en ver-
nietigen wekeliiks 2.000 Kgr. springtuigen en heel waar-
schijnlijk zal dft werk op een dergelijke wijze tot in 1951
duren. A. D.


