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

Door Clare H. ARMSÏRONG, militair zaakgelastigde uan de y. S. te Brussel
rnet de toelating van de u Stem der Belgen ,.

bijg*,olg vielen de neergeschoten V 1 in cle nabijheicl der
kannonnen die ze neergeschotcn hadden neer. I)aarentegcn
laten de gekende plannen ons klairr en cluidelijk zien wrr
er vân Antrverpen gewclrden is en r.vat er Anfiverpen had
kunnen overkomen.

Gedurende het offensief der l)uitsers in de Ardennen
werd de ganse « Antwerp X » in drie onderscheiden groe-
pen ingedeeld. een indeling die voorheen zorgvuldig was
voorbereid en als oefening dikwijls was herhaald geworden.
Deze indeling deecl zich voor als volgt : i'r de eerstc plaats
bleven alie kannonnen die waren opgesteld voortgaalr met
zon<ler ophouden te vuren ; in de tweede plaats had men als
reserve een volledig uitgeruste en gemotoriseerde ploeg en
in de derde plaats een belangrijke groep gewapend met ba-
zookas « Molotov cocktails », mitrailleusen cn lichte vuur-
wâpens, die de wegen blokkeerde.

En alhoervel iedere man 24 Uv dienst deed per dag en dit
gcclurende ecn onbepaalde tijrl verzrvaktc cle r.er.clc<1i.qinr.1

vun Antwerpen tegen de vliegende bommen geen ogenblik.
Aile stukken in stelling tegen de vliegende bommen wa-

ren voorbereid om alle toegângswegen naar het Oosten on-
der vuur te nemen evenals de groep 3 hierbovenvermeld die
deze opdracht als voornaamste rol te vervullen had.

Dan was er nog een tactische macht van enkele duizende
manner gewapend en voorzien van de nodige bevoorrading
en het nodig aantal transportmiddelen die onmiddelli;k ko;
den ingrijpen waarook een be.lreiging zich zou voordoen.
Deze groep__werd in blijvende alarmtoestand gehouden ge-
reed voor clk onmiddellijk vertrek.

Alhoewel deze troepen niet moesten tussen komen ben
ik er vast 

_r'an overtuigd dat ze elke poging tot doorbraak
rn cle streek van Antwerpen uiterst bernoeilijkt zouden heb-
ben.

Ik nrag niet eindigen zonder een biizondere dank uit te
,ipreken ter ere ïan de ionqe meisies van het Rood-Kruis die
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I)c lanval der V I op Antwerpen was beeindigd. Hier

rrroet eraan herinnerd worden dat gedurende de héle strijd
buiten de V 1 ook V 2 in grote geiale werden afgeschoten.
Verslagen geven bekend dat na 24 December, datum waarop
ecn aawâng wercl genomen met het opstellen der statistié-
ke:r 789 V 2 de srad bereikten

Het aantai V 1 door de Duitsers gezonden is bekend,
cventjes 4,886. Van dit aantal rverden. er door « Antwerp
X ».volgens de-gegevens van S.H.A.E.F. 2.183 neergehaalà
en slechts twee honderd en elf kwamen door de verdËdiging
cn bereikten de kwartieren van de stad.

Belangrijk valr het ook op te merken dat gedurende cle
ganse. gevechtsperiode geen enkel bevriend vliegtuig neer-
gehaald werd, war de opmerkelijke helderzienËeid"en de
bewonderensrvaardige schôtvaardigheid van onze artilleristen
voklc,ende aantoont. Het grote gËvecht waaraan cleeinamcn
twee Amerikaanse brigades, een Britse brigade cn elernenren
ult cen r.egiment ?olen dit alles onder één gezag ingezet
in de strij-d 9m de verdediging van de ,..t* Ait*J.p.r,
was geeindigd. Voor dit alles vochten 22.000 officieren en
soldaten zowel in Holland als in Belgie tenminste gedu-
rende een deel van de vijf maanden daI de gemee.rrchippe-
lijke strijd duurde. Meer dan 400 kannonei tezamen mer
72 zoeklichten van 800 milioen kaarsen die ganse nachren
de hemel doorzochten. Om U een idee te [even van de
encrme. bevoorrading in ammunitie waarover- gemakkelijk
ee;r boek zou te schriivcn zijn wil ik U enkel iertellen dât
532.000 salvo's van zwaar kaliber afgevuurd werden ; in-
dir:n deze obussen in cen rechte lijn gèigd werden dan zou-
den ze Londen mct Moskou verbindln]

\,{eerdere ieden van de « Antwerp X » werden gekwetst
darr de vliegende bommen slechts kïnnen n.ng.r"ihn *o.-
rlen als ze ii.lt ongeveer hoven de hatteriien irevon.len en



r)t. oNTNfilNt.R

CLARE H. ARMSTRONG

lvekelijks ,( Antwerp X » §676ç1-11.1 eR wa-.t11e saucisscr) en
koffic ronddeelden terwijl de slag in volle gang was. Elk
licl van onzc groep zal zich altijd hun p..soonlillie moed en
hun hulp gedurende deze verschrikkelijke dagen herinneren.

Er ziin ook nog andere punten en veel andere aspecten
van rle moeilijkheden die zich voordeden vanaf de teihni.k
varr rle artillerist tor de meteorologische inlichtingen, maar
rle plaats ontbreekr me om hierover verder uit te wijden.

Ik rvil nochtans niet eindigen alvorens mijn dank uit te
spreken voor het Belgische Volk die op alle mogelijke wij-
zen « Antwerp X » geholpen heeft gedurende de volledige
duur van de aanval.

Beeldt U een batterij zware kanonnen in die in volle
nacht in plaats van zijn weg te vervolgen in het veld opge-
steid worden en onmiddellijk het vuui openen op de VIie-
gende Bommen die in de omstreken neervallen en veel
schade veroorzaken.

In plaats van zich te beklagen om de geleden schade en
om het groot gevaar waâraan zijn leven Llootgesteld is za\
deze boer evenals alle andere van zijn medèburgers ons
met vreugde en vurigheid ontvangen : het linnen van onze
soldaten wordt door hen gewassen ze helpen ons eten be-
reiden en begunstigen met alle in hrrn maCht ziinde midde-
]en onze verrichtingen.

Ziehier een uittreksel uit een brief die me rver<.l gestuurd
door ivlgr Baumans oud-abt van Leffe, voor het ogenblik
in Tongerloo. « Vrijdag laast, I December (1944) hebben
we in de omstreken van de abdij 31 (V 1) in de richting
van Antwerpen en omstreken zien voorbijvliegen. Voor
zover we ze konden tellen werden er door de soldaten van
cle « Luchtverdediging t, 26 of 27 vn neergeschoten. Zowel
cle godvruchtige mouniken van hier a1s de ganse bevolking
uit de geburen konden hunne bewondering voor dergelijke
prestrtie intomen niet en bij afwezigheid van Mgr. Staelman,
Zeer Eerrvaarde Prelaat van de Abdij rvil ik U in zijn naam
en in naam van de hele Kempische bevolking onze dank-
baarheid aan de troepen van de Luchtverdediging der Stad

t"t'ugp:r:r.-9:":Tik'"'
» Ik heb cle eer, n-rijn Commandaut, aan U allen onze

grote dankbaarheid uit te spreker.r. Wees ervan overtuigd dat
de Belgen het offer en de toewijding van de Geallieerrlc
Legers in het algemeen en van het nroedige Amerikaanse
Leger in het bijzonder naar waarde lveten te schatten. Hct
is niet zonder ontroering dat rve gedurende tle laatstc weken
denken aan deze die ver van hun geboortegroncl, r'er van
hun families de strijd aanbinden op vreemde boclem, dag
en nacht moeten vechten op een overstroomde landstrook
in het onrveer, in de regen het slijk en andere natuurlijkc
moeilijkheden. Wanneer we gedurende de nacht de ver-
schikkelijke robots horcn overvliegen en iedereen beeft bii
de gedachte aan zijn geliefden. dan horen we ook uw ka-
nonÂen die zonder ophouden de robots langs alle kanten aan-
valIen. Dikwijls horen we de ontploffing van deze duiveise
rnachines en we zijn God dankbaar in ons hart en ook deze

die buiten in de duisternis, de regen en het slijk, zovele
catastrofen onmogelijk maken. »

\rele dergelijke brieven van erkentelijkheicl mochten dc
srrldaten en de officieren van « Antwcrp X , gedurende cle

viif maanden van de veldtocht ont\'ângen. Inaar nooit ont-
vingen we rnaar een enkele klacht.

Een dusdanige eerbetuiging rverd door de strijdcnden ivicr
inspanningen enkel opgemerkt rverden cloor deze die er tlc
onmiddellijke resultaten van z.lrgen zeer op prijs gesteld. 

-
Want de « Antrverp X » voor rvat haar organisatie en hartr

zelfbestuur betrof bleef een absoluut geheim « rl toP secret ),

tot het einde van de oorlog.

,, Antwerp X ,: rvits een cler grootstc rnti-lucht kourmat.t-
dos dic ooit bestaan heeft. Op vele punten verschilt ze \'.rrr

elk ander en haar belangrijkheid was groter dan een Ameri-
kaanse divisie. Ze bezat meer artillerie in we rking, had meer
technisch personeel in dienst, verschoot meer ammunitie tlan
er voorheen in de Geschiedenis ooit gebruikt rvercl.

I)e laatste der Vliegende bommen hoorde men dc hatste
dag van Maart 1945. Enkele rlagen nadien, wanneer rnet)

z.ekerheid had, dat de aanval gceindigcl was hielcl ,, Ânt'
rverp X )) op te bestaan.

Nu is het geen geheim meer' en in naam van elke officier
en elke p,ersoon van het Kommando druk ik miin erkente-
liikheid uit voor het moedige, dappere Belgische Volk dat
schouder aan schouder in de loop van deze veldtocht mrt
ons streed.

EINDE
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GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT.

Het Fort van Steendorp maakte deel uit
van de buitenste vestinggordel van de ver-

sterkte plaats Antwerpen,

Gelegen op de linker Scheldeoever, 4 km
st oomafwaa.ts van Temse, besloeg het een

oppervlakte van een weinig meer dan 4 Ha.

Het werd gebouwd in een droge streek tijdens de periode

1 883-1 885.

Een gedeelte der gebouweu wcrd in 1914, bij de terug-

trekkin§ der Belgische troepeû naar Gent, door ontplof-

fingen vernield.

Na cle eerste wereldoorlog werd het Fort gedeclasseerd'

In 193l-1932 bouwt men er werkhuizen en richt men het

in voor het vervaardigen en het stockeren van gevechtsgas'

ln 1940-1944, tijdens de Duitse bezetting, gebruikten de

Duitsers het als opslagplaats voor munitie der zeemacht
- 'artillerie). Ook in 1940 door de Franse en Engelse legers

achtergelaten artillerie-munitie rverd er ondergebracht.

In 1944 bevatte het fort duizende ton munitie; al de

gebouwen en gangen waren vrilgeproPt. Voor hun vertrek
werd als deze munitie zorgvuldig met springladingen ver-

bonden .n de l)uitsers lieten het fort springen.

Zo men aânneemt dat hun doel bestond in de totale ver-

nietiging van al de gebouwen en in het onbruikbaar maken d
t'r., il à. munitie die aan de ontploffing zou kunnen ont- n
snappent lroet men toegeven dat zii hurr doel 100 '1 E
b:'-rikt hebben. Ë

[)e nieuwc gebor,rwctr in gcwapend betotr rvcrtlen ,ull.-ffi 
€

rliq vernieldi tairiikc instortingen versperden volkonreu rllcf:l
ouclergronds: r'erbindilrqswcgen. Zekere munitieopslagpla.rt- l,'j
:;,-'n (37 rnrn) branclden uit in plaats 't'an de ontploffen. 

I
Onmiddeltiik na de bevrijding, tijdens de bezetting ven

l-ret fort door de Weerstancl, ontplofte. tengevolge vân eelr

onloorzichtigheid, een tamelijk belangrijke opslagplaats
(ongcveer 100 ton) en brendtle verder op, gelukkie z-onder

ÿ

Een vliegende bom (V 1) vernietigl in 1945 gecleelteiilk
de hoofdingang.

DE \ryERKEN.

a) Eerste zuivering.

De D.O.V.O./O. Vlaanderen werkte er aan in 1945-46
en vernietigde een 20 tot 30 ton munitie. In 1946 werd de
D.O.V.O./Antwerpen belast met de voortzetting der werk-

anrheden.

Belangrijke hoeveelheden munitie lagen verspreid over
de uitgestrektheid van het fort. Deze munitie, bijna

llemaal voorzien van slaghoedje en schokbuis hadden de
ing ondergaan van een ontploffing en vân een schok

moesten met de meeste omzichtigheid behandeid worden.
,Geen enkel ongeval diende betreurd gedurende gans de duur
der werken.

: 1 Vanaf September 1946 rverkre er, geclurende ongeveer
: twee maanden, een ploeg van 6 man, bijgestaan door 20
, Duitse krijksgevangenen.

Van September 1946 tot de 5de April 1947 ruimde men
er 200 ton allerlei obussen van 20 tot 105 mm. Twee diep-
zeebommen voor onderzeeërs (ladingen hexanite van 40 kg)
voorzien van regelbare ontsteking op 10. 20, 40 en 60 secon-
den werden eveneens ontdekt.

ÿ+

rllc\ trrffrt's, 'Ialrijkc itrraul'tilgëtr ycrstèrder. , ,
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de tortnernai.t onbekend is, Dict veroorz.rrakt r.r,orclen. !\iat ecll
ramp zou betekenen voor de aan het Fort pallndc huizen.

\Icn b:cft uls men denkt aan dc orr,oorzichtigheicl van
cl: r'an het grvaar onbewuste arme rtlkkers die 's nlchts
voor enkelc franken oud ijzer trachten bijecn tc rapcn. ol
rulrr clc clool hct avontuur voortgeclreven knapen.

_ FIet gcvrar van clszc tuigen vcrmccrdert mct d: tijd.
clalr rlc lucht cn cle vochticheid h:t r.ciliehcidsmecherrisrnc
tlrr schoklruiz,- n ailllt:rst.n.

sr sicnr:rtisr'htPrcslotcrr rlortlt rllis o\ i,i i:, g:r:ln t(,t (:

:ruilcriltg r':rrr hct Il<lrt.

Op l0 nr. hoogle b.riildt zich l'rir;se ltrclrt.

Ol, ? r\pril 1947 rvcrtlcn clc rverken ondcrbrokcn. ( )p
tleze datum bleef nog rvel sor.nmisc munitie zichtbari.
maar de toegar)g er roe wrls uirersr nr<-rcilijk. An<lerzijcls
eisten dringerc'ler u'crkcn (r,ntmijning tler tocgangswegcn
van.bruggen, r'an grachtcn mer het oog ()p hun-uiùiepùg,
enz.) al de aanwezige rnanschappen op. -

Het Fort uan §t"en,lorp wâs nier van a1 zijn ruigcn
bevrijd, maar een talriike en kostbare *-acht scheen niet
meer onontbeerlijk.

b) Noodzakelijkheid van systemâtische zuivering.

Enkele incidenten en ongevallen rn 1949 trokken noch-
tans de aandacht der autoriteiten op het Fort.

Landlopers drongen in het Fort lnet het inzicht cr koper
en oud ijzer te verzarnclen. Kinderen gingen er binnen op
zoek naar vuurwerk en verschillende ongevallen werden het
ondenverp van onderzoeken. Op een vraâg van het Hoofd
van de D.O.V.O. ging de secrie Anrwerpen van dczc dienst
over tot een naur.vkeuriger onderzoek van het terrein.

Een tarnelijk belangriike opslagplaats van luchraiweer
artillerie-munitie voor de zeernacht werd ontdekt, bedolven
onder reusachtige betonblokken. Men vermoedde de aan-
wezigheid yao nog anderc even belangrijke opslagplâârser),
vermoedens die natlien maar nl te gegrond bleken. Overal
ivrlîr ecn obus zichtbaar bleef in hct puin, verorozaakte haar
oprLriming of lrijrnaking rurornârisch de ontdekking van
antlerc 'uigcn. Op drtt ogenblik schartc mcn tle nier onr-
ploftc munitic op mccr tlan 100 ton.

c) Sy:,tc r:iti::ht z'rivering.

l):zc ne:r c:ll :iu rrvung in ]auurrri 1g50. \tct hct «xr.q op
rl ; r,:iligh-icl cu z::lIs op het rrndcnrcnt. r.verd bcslotcn
slechts een bepc;kte ploeg bestaaudc uit 1 of 2 ondcrof-ti-
r:ieren spccialisrcn cn hor-,p e n al een tiental bijzonde r be -

procfde rnansch:rppcn «lit ."vcrk tot tc vcrtrouwen.
Nr enkcle ur«-,ndigerc steekproevcn blcek het dat 4 rverk-

l)laatsen kondcn ingerièirt rvordcn :

1" Vrijmaking var ecn belangrijkc <-,pslagplaars van 37 rnm.
luchtafweennunitie van de zeernacht. Deze lnunitie be-
vindt zich in hun oorspronkeiijke kisten. Van deze zijn
er verbrand, opengebarsten of verpletterd onder geweldige
blokken nici ge\vapencl beton of stenen van gewelven.

2' Vrijn-raking van gewelfde crl iugcstorte gangen (ongeveer
100 m. iengte), grote hoeveelheden artillerie-munitie van
vcrschillend kaliber alsc,ok gewecrpltronen inhoudend.

3'Ecn half ingestort lokaal, vcrtrekpunt van een in puin
gelegde gang. ))eze lokalel ber.aftcn o.a. grore t.oeveel-
heden engelse obusseu \'in 75 mm. voorzien van huls en
vcrpakt in hun oorspronkelijkc metalen kisten.

Àl dcz,: trrigcrr ziin
trcflcn vrn cle uiterstc
den.

gcv:rarlijk en urogcn slcchrs ua hct
vorzorgsrnaatregclen behanclcld tvor-

Hun vernictigiug tcr plaats door ecn kieinc lading «Jicnt
vcrworpen willlt.. w.lt bevinclt cr zich Dog achtcr crf orrder i
Zou ccn kctting t»rtploffing van :rndere tuigcrr. wlarvilu De uver.ul+ var lr.û.1.0. op berook
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'l'Uitgravcn i,an clc hinncukoer- l-lcdoilcn onclcr tle ptrinen
van bourvr.verkcn in gc\l/apc rcl beton. Hier ook ligt cen
rnengcling van allerlei nru:ritie. rnear cle hoeveelheicl
schijnt nict zo groot.

d) Prioriteit.

i)c eerste dric rverkplaatsen schijnen de mecsrc munitie
ti bevatten. Het ziin ook dezr: die her moeilijkst in 't oog
te l.rouden zijn en dic in staat zijn on-r door een toevalligè
ontploffing een ramp te veroorzaken. Hun in rverking stèl-
ling vereist zeer belangrijk rnijlrverk, mâar vcrgt als gereecl-
schap . voor mannen van goede r,vii, slechts rnijnhout.

Aan deze rvcrken r.vordt prioriteit verleend.

De vierde rverkplaats vraagt het gebruik van e3n compres-
sor en een steekllarn. Na afloop van de eerste drie rverk-
plaatsen za1 met deze een âani,ang gcnomen rvorden.

HUIDIGE STAND DER WERKEN.

a) Werkplaats n" I.

. Deze werkplaats is nu practisch uitgeput. Zij rverd langs
buiten aangepakt. Langs een kleine op..ri.rg ziin manschap-
pen er in gedrongen en hebben meer dan 50 m3 grond ver-
zet, .terw,ijl zlj, na : gelang het rverk vor<.lerde. zij grote
blokken metselwerk schoorden.

Kist per kist, dikwijls obus per- obus, wcrden 5i0 volle
kisten obussen van 37 mm (42 Kg. per kist) te voorschijn
gehaald wat een totaal gew,icht yan 21.420 Kg. muniiie
vertegenwoordigt, rvaarvan eer heel deel ter plaatse zulien
l-no3ten vernietigd worden.

I{oogstens 3 of 4 totaal r,e:pletterde kisten kor-rden niet
opgeruimd worclen, doch hun geringe tonnemâar kan geen
gevaar meer bieden.

De vrijgekomen ruimte heeft gediend om de grond te ber-
gen voortkomende van rverplaats n" 2. Ze doende is de iaatst
overblilvende munitie bedolvcn en zou haar spontane ont-
ploffing waarschijrrliik naurvelijks merkbaar zijn.

Van onclerhaaig artihel u'otdt v-erudcht ddt
het U een bondtge u',teenietting Zou geaen r)an
een der apnrimingsu^erhen dat op het ogenblih
rt:tgeuoerd wordt daor de Dienst voor Oprui.
ming en Vernielrgrng van Ontploffingstuigen
(D.O.V.O.) peleton Antu'erpen, in het Fort van
Steendorp.

Dit uerh han, op het eerst Zlcht, n'Linder glo.
rierrjh schtjnefl dol,t b. a. de door d"eielf de tnd?l.
nen uitgertoerde ontmijning van de Schans van
Smoutahher (Schans aan de dood) te Stabroeh.

Et,enals dit laatste nochtans huldigt het de
moedige aolharding onzer ontniiners in het aol.
brengen van hun edele en gevaarlilhe Zend.lng.

Want, is deXelfde aolharding hier nodig, toch
is een andere 'uorrrl ÿdn rnoed nog vereist. Het
gaat er hier niet meer om, om dronhen van de
hruitdamp de d,ood, te tarten op het slagvelà,
er)enmin om de dood te trotseren in de lucht.

Hier is het een samenhomst met de dood rn
donlzere helders en onderdardse gewelven, wao.
deTe over talrijhe troe.ren beschiht door d,e mo.
gelijhe instortingen en door de ontploffing die
een r lffip spoe dige houw eelslag han r) ero or Zahen.

Om hier door te homen rnoet rllen buiten de
moed en de volharding onzer ontmijners ooh
ouer Al de ondervind,ing aat de << anciens >> van
de Genre beschihhen, aan deTe wdarr)an, ten
onrechte, d.ihu,ijl met misprijTen gezegd woirdt :
,,. de oude rahhers ÿan 40 >\.

Dit biedt U een nieuwe atnblih aan de dahen
uLelhe opeenaolgend, aan d,e ontmijners werden
tuevertrouu:d. Indien de Verbroedering nog 1ulh.
danig belang stelt in deî.e werhen is dit het be.
u.,ijs dat de belangstelling welhe darl de in dienst
gebleaenen geuiid wordt, ontegenspreheliih af .
straalt op de << anciens >>.

AnderTiids interesseert Zii Zich ooh nog aan
deTen welhe, na 5, iaar dageliihse trotsering der
gevaren, getroffen Xullen -*orden door een nieu.
u'e aerrnindering der getalsterhte,

ln spijt aan het hlein aantal, en niettegen.
staande de belangrijhheid aan het uit te aoeren
@*erh, Zal er op r lanuari oÿergegaa.n worden tot
afdanhing aan een Teher aantal manschappen.
Verscheidene onder hen Tullen in het, burgerle.
ven moeil'ijh werh vinden. Na hun uooropzeg,
Zullen Zii niet genieten aan een demobilisatie.
premie, noch t,an een burgerhledij hetgeen wel
het geaal is in Xehere landen, u)at hen lal ov-er.
blijaen is het werhlolen steunfonds. Dit artihel
toont U een uLerh welhe d,e7e uitmundende
,t Dienaars van het Land t, ttituoerden, Tuaarvan
men lr.ch lond,er veel omhaal, misschien ÿnorgen
Zal ont'vnahen Nreüs is ongetwijfeld, hinderlijher
dan u Helden TDadruan men DENKT ze nieL
meer nodig te hebben ».

ir' tl :r-i';'
ü${
W'r,x
',:ft: .:,i :'.

v*;
î:;i #a ""' '

lnSang der werkplaats nr 2.
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b) V/erkpiaats nr' 2.

Zoals reeds gezegd bestaat deze rverkplaats
cen lenrltc Yan 100 m. gans ingestorte geu.elfde
ganc di3 cle geheel of gr<leeltelijk verni.rldc mu-
nitielok rle n i'erbindt.

I)ez: gang u,:rci aangepakt :ran zijn tx,re
uiteinclt n.

Eerste uite incle uitgevcnd in ce n vcr-nie ldr
kelder.

Een galerij, ru mîcr dan 20 mei.r lang,
rverd gegraven en stevig geschocrd. I)it rverk
toont l'eel gelijkenis mer her rverk in de sreen,
kooln-rijnen. Alle:n is de groncl hier niet homo-
geen ; door cle uinverkrng r,an ontploffingen
zijn de muren ( 1 meter dik) op rorn,rig.
plaatsen ingestort en bedolvcn gewcrden ond-er
weggezakte aarde. Niet alleen de galerij client
maar ook deze blokken metselwerk.

LrlI eeil oYer Dit gaf

!)eI losgenraalite obüs.

geschoord.

Den gevaarlijke oogst.

Vertliep

dit werk
dcr ver-

uit op cen totâal uir zijn verband gcrukt n-runitie-
lokaal en versperde een bijna ongeschonden
hoofclingang. FIet is langs deze weg dar de
r.verken aangevangen,rverden. llr hcerste een
or.rtlrauclijkc droge hittc clie, na enkele minuten
r', 1:keir, teir.q.tolg: hcr stol, nog <rg:r s':rd.
ilopen ven 2 tot 3 tol onder het zand bedolven
r,-';-pletteidc munitie *,erdcn opgeruimd.

B:roep dirirde g:daan crp springstof om de
ingarrg van her lckaal vrij te maken dat, zo
clacht:n rvij tenminste. ons de toegang tct een
onbeschadigd deel van het Fort zou verlenen.
G:let op de overal verspreid liggende munitie
',verd dit werk rnet de me;sre omzichtigheid
r-ritgevoerd. Geen enkel ongeval diende vermeld.

het gewelf losgeraakre biokken metselwirk. De-
ze blokken ieven voortdurend... en voor ieder
van hen stelt zich het probleem : moeten we
hem laten vallen, moeten we h:m schoren i
Zal hi1 houden i

Juist na een r,verkonderbreking van een week
(het had veel geregend), loste èen blok van 3
m'uit het gewelf. Dit voorval moest een weinig
voor de herneming van het werk gebeurd zijn.

_ Ilet '"verk werd op cleze r.verkplaats geduren-
de 2 dagen onderbroken en een wacht werd in

Tweecle uiteinde.

In <le stee nkoolmijnen be-
staat hrlt gevaar in het grauw-
luur. 'vYanneer lren dit vast-
stelt is rlles eenvoudig : de be-
treffenc e galerij wordt afgeslo-
tell en rnen rverkt cr niet nrecr.

Hier ligt, het gevaar in de
ontplof-ingsklare rnunirie clie
overal verspreid ligt. Er wordt
gr:werkt rrÀ:t hourveel, schop,
enz... rert rlar maar rvaar... met
de lepeJ wanneer een slecht ge-
plaatste kop var-r een obus dient
losgemaakt.

Een enkele houwee lsiag op
een schokbuis van een obus zou
cen rarnp kunnen veroorzaken.
AIle mogeii;ke voorzorgsmaar-
regelen werden getroffen om
zulks te voorkornen, maar het

En dag in dag werd er voortgegraven. De arbeidsvoor-
waarden werden ondraaglijk, tengevolge van het stof en de

niet ven,erste lucht, zodat dan
ook besloten werd door middel
van springstof een luchtpijp te
maken. Eens dit uitgevoerd,
versnelc'le het tempo der werken
dank zij de goede verlichting
en verluchting.

Bijna 200 m" aarde en mer-
sehverk hier uitgehaald. Verder
zult U lezcn hoeveel munitie er
opgeruimcl werd.

Hct urtzicht van deze vrijge-

rraakte lokalen met authentieke
en... apocalyptische r,r,anden, ge-
vonnd door stapels munitie van
allerlei kaliber is niet te be-
schrijven. Dit moet men zien...
en aan het mirakel geloven.

Bij de gewone gevaren der

valt gemakkelijk te begrijpen dat de ploegen ror her stricr
rninimum clienen herleid om het risico te beperken.

60 m" aarde moest verplaatst worden om deze
galerij te grâyen.

Enkele wekcn geleden, tijdens een rveek-end,
veroorzaakte een stortrcgen een instorting aan
het uiteinde van cle galerij daar *arr ,è ,og
niet geschoord rvas, met het gevolg dat een
schouw ontstond van I tot 2 Àeter -doo.-at..
en 6 n-reter hoogtc.

Dit feit loste echter het probleem der ver-
Iuchting op wat ons veel zorgerr maakte. Beslo-
ten wercl, alvorens de galerij verder uit te gra-
ven, op die plaats een helling te maken om alzo
een uitgang te verkrijgen.

cre rampspoedige ontplorfinrî['i."(Tî*m[Ï'm:]:
sen, komt hier nog het gevaar van instorting van grote uit

De verwezenlijking van die helling vergde
een verplaatsing van meer dan 140 m' grond, maar
zou ons vergoed worden door het vergemakkelijken
dere werken voor de exploitarie der galerij.

de nabijheid opgesteld die het metselwerk hoor-
nr 1 de.. leven. De morgend van de tweede dag

. kwam op zrjn beurt een blok van f m" los.-..
De volgende dagen nadat alle gevaar geweken scheen, werd
alles. stevig geschoord. En zonder virdere alarmgevingen
werd het werk hernomen.
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c) Werkplaats n'' 3.

I)eze r.verkplaats bestaande uit een lokaal rvaar slechts op-
gestapelde engelse munitie het gewelf belet lan cen rotaai in-
storten, is het verlrekpullt van een andere in puin liggende
uang die, zo schijrrt het ten minste. rverkplaats n'2 r,en'ocgt.

tsijna 50 m" rtarulc rvcrclen reeds uitgegmven. l)it is cen
rvcrkplaats waâr\ln, r'crgelekcn mct cen stecnkoolmijn, uren
zou kunnen zegg.n clat zij eer-r rijke ader bezit, clie gecn
mo,:ilijke uitgang bezat cn waar r-,rrzichtig schooru,erk
niet nooclzakelijk was.

Buiten Engelse obussen van 75 mr-r-r. iu kistcn. r'iendt men
er ook grote hos'eclheden kisren r-nct 37 r-nrn. lr-rchtafweer
granaten van Drritse oorsprong.

d) Werkplaats n'' 4.

l)c opruinring van het puin op dc binncnkoer en van de
rve:khuizen rvaar het gas rvercl i,en,aardigd rverd nog niet
s),stematisch âânge\':lngen. Zoais Vroeger reeds gezegd ver-
eist dit rverk bijzonder materieel en voo«rl een toczicht over
de werken dat niet kan geleverd '"vorden tijdens de exploita-
tie van de andere rverkcn. Ê)en rveinig diepgaande verken-
ning rverd gedaan die. zoals ge kunt z-icn in de hicronder,
staande tabel, tamelijk vruchtbrirr was.

BESLUIT.

In ecn tiidruirrte van 6 maanden, in uitcrst gevaarlijke
en ongunstige arbei<lsvoorrvaarden, hebbcn minder dan een
tiental manschapp,:n, onder de kurrdige leiding van lste Ser-

geant-Maioor De Vleeschouwer, r'olgende opruiming uitge-
voerd : 1) meer clan 500 m" grond verplaatst door rniddel
van houweel, schop en lepe}, alsook met kruiwagens naar de
daarvoor gezuiverde plaatsen vervoerd ; 2) 122.680 kg. uit-
erst gevaarlijke rnunitie.

Op het huidig ogenblik, zo het gevaariijkste graafwerk
uitgevoerd schijnt. is dit niet het gcval mer de opruiming
tler munitie. Zonder te zullen overdri'j.ven n-rag men ennc-
men clat honderde ton nog dienen opgeruimrl.

t)eze munitie n"roet nog gesorteerd rvorden en een lnassa
zal nog, gepaard met oneindige veiiigheidsmaarregelen, rer

Een galnderij, volmaakt mijnzicht.

plaatse dienen vernietigd. Wat een bewerkingen nog !

A1 deze vooruitzichten schrikken echter onze jongens van
cle DOVO/Antwerpen niet af of cntnemen hen evenmin de
n-rocd. Dit werk is de afwerking, de polijsting van de op het
einde van 1944 aangevatte grootse taak : de ontmijning van
ons mooi land dat we wiilen bevrijden, maar dan degelijk
bevrijden van cle vijandelijke bezetting.

En leve onze mooie leuze van de D.O.V.O. :

« Bij de pakken blijven zitten » helpt niets I - Vrees geen
gevâar - Iteniging dringt zich op !

O. COTTON.
Kapitein der Genie,

* Ë .q.aro aer Een-
§ 

§ munitie heid ï:Tî i?î i%t.?i' aânmerkinsen

Obus
J1 mm kist 42 ke ^.,^^ luchtafweer Duit.se

"'*ou zeemacht. 50m3 aarde

Obus
nr 2 105 mm obus

105 mm obus
88 mm obus
75 mm obusgeweer- kist

patronen I en los

Duitse
Eranse
Duitse
lDuitse
I

lDuitse

30 ks 390
25 kA 195

I 20 ks, 19b8

l'T" , 'T

11.700
4.875

39.160
16.230

5.000

in omhulsel
(met valsch.)

400 m3 aarde

nr 3 75mm
37 mm

kist 266 ks 70kist 40 kg 42
18.620 Engelse 6 ob. per kist
1.680 Duitse 50 m3 aarde

-.1 geweerpatronen )"' ' stokgranaten I
obuss. v. 13, 20, 37, 75, 88. 105 mm ( , ^^^ voor het merendeel
maritieme lâdinsen 45 ks. I'a'uuu Duitsemaritieme ladingen 45 kg. Duitse
holle ladingen 30 kg. I
allerlei vuurwerk- )I

Toteal 122.680 kg 500 m3 aarde en met-
sellrerk

,1.ît'

lfiirrcn en gegrodueerden verbroederen :
een«f&meuse»ploeg
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VERVOLG EN SLOT'

Ontvangst door de cud-strijders van Essex.

Het programmâ voor de Zondagrnorgend rvas tan-relijk
goed gevuld.

Na het bijwonen der H. Mis in de Katholieke kerk rvacht-
te ons een ontvangst in het lokaal der Oudstrijders van Es-
sex te Upminster. IIet had hoegenaamd niets weg van een
indrukwekkende vergaderzaal van het een of ander café
zoals wij hier ten onzenr gewoon zijn. Een eenvoudige hou-
ter barak in een donker geelkleurig kieurtje gestoken,
half verschoien in de laag neerhangende takken van een
reusachtig treurwilg, met boven den ingang een tamelijk
onduidelijk opschrift « British Legion » was alles wat ons
in het oog viel. Binnen een ruime zaal met aan de wanden
allerlei grote foto's ',,an personen welke gedurende de laatste
wereldoorlog gevall:n waren. Reeds bij het binnenkomen
van de zaal waren v,ij heerlijk verrasr door de in het l.,Ieder-
lands geschreven rveikomsr groer die ais volgt luidde : ,,Wel-
kom aan de Beigiscre Aivaardiging der Ontmijners ». Nie-
mand kon ons echter de vriendelijke Fleer of Dame aan-
duiden welke blijk gegeven had van een zekere kennis van
onze taa1.

Den Heer Voorzitter rler Oudstrijders Verbroeclering
bracht ons een hartr:lijke '"velkomstgroet en notligde ons uir
deel te nemen aan een korte plechtigheid ter nagedachtenis
der Engelse gesneu'"'e1den.

Wat wel eigenaardig is bij deze tamelijk stijf va nnaruur
zijnde Engelsen is het feit dat iedereen zich in rang stelt
en op het bevel van den Heer Voorzitter de houding aan-
neemt en op stap gaat tot aan cie plaats der bestemming.

Aangekomen aan het monument, voerden achtereen vol-
gens de Fleer Voorzitter en de Eerrv. HOLDEN het woord.
f)eze laatste herinnerde in enkele mooie korte zinnen aan
de vriedschapsband welke Engeland en België bindt.

Niet alleen mer rvoorden of geschriften werd de band
gesmeed maar in d: laatste twee wereldkonflikten stonden
onze menschen zijde aar. zrjde. Hij verklaarde verder : « de-
z-e plechtigheid geldt niet alleen onze gesneuvelden maar
ook zij die ge.vallen zijn_in het gevaarlijke rverk van bom-
en mijn opruiming ». Hij eindigde met een prachtig ge-
dicht beginnede met de volgende prachtige verzen :

u They shall grow not old, as we rhar
,, Are left grow old.
,, Age shall not weary rhern
« Nor the years condemn. »

Wat men als volgt vertalen mag :

« Zi) zullen niet oud worden, zoals rvij die
,, Gespaard door het lot, oud zullen worden.
,, ÉIet gewicht van den ouderdom zal hen niet vermoeien
« Noch de jaren hen veroordelen.

Hierna legden wij een krans neer âân den voet van het
gedenkteken en .brachten den groet.

l)eze krans lvas een prachrig stukje werk van de Kapt.
HUN f. 300 rode kollebloemen rvaren handig in elkanâer
gevlochten in den vorm van een cirkel, middenin bevondt
zich het teken der Belgische Ontmijners « I)e Bom », het
geheel gedragen door een eiken schildersezel.

Ontvangst op het Stadhüs te Hornchurch.

Hierop volgde het afscheid der Oudstrijders, en gingen
wij over naar her tweede punr van onze uitgebreide àa§in-
d,eling. Nu volgde de onrvangsr op het stadhuis door àen
Heer Burgemeester en het scliepeniollege van Hornchurch-
Upminster. Om U eeningszins ue.t.ou*à te maken met de-
ze Londense voorsrad geef ik U hierbrj enkele inlichtingen.

Gelegen op een tamelijk verheven bodem tussen Rom-
ford en de Theems op 17 km. Oostelijk van Londen wordt
Hornchurch met zijn ongeveer 100.000 inwoners beschouwd
als een ideale rusrstad. Natuurlijk zijn heei wat folkioris-
tische verhalen in omloop wat betreft de oorsprong van de
naam Hornchurch (Hoornkerk). Nlaar een uiüeg welke al-
gemeen .aangenom,en wordt is deze : In vroegere tijden,
maakte het handeidrijven in stierenhuiden de voornaamste
bezigheid uir, en langs de enige weg « Huidweg » genaamd
bevond er_zich een gasthuis reeds eèn zeldzaamheid op zl1n
eigen in de jaren 1228, welke op de Noordergevel eè., g.-
hoornde stierenkop droeg.

Reeds in 1914-18 werd er een vliegplein van de R. A. F.
a.angelegd te Flornchurch. Bij de iaaisle wereldooriog werd
dit .terrein vergroot, en een der belangrijkste luchtstrijd-
machten was aldaar samengetrokken. ôfficieel is erkehd
dat de te_Hornchurch gestatiônneerde luchtmacht 906 vijan-
delijke_ vliegtuigen vernielde, 27 locomotieven, 69 schepen
en 24 Rijnkasten. Gedurende 1940 was Flornchurch het dàel-
wit van drie zwaren bombardementen maar heei weinig
meer te bespeuren valt.

AIs men bedenkt dat er in Hornchurch-Upminster zo on-
geveer 18 voetbâlterreinen, 9 cricketpleinen, 3 hockey- en
25 tennisgronden liggen, dan ziet men dat er geen gèbrek
aan sportgelegenheden is. Nijverheid of industrie is ei bijna
niet, Het grootste deel der inwoners vindt zijn werkkring
in Londen. Vandaar de gemakkelijke en menigvuldige ver-
bindingen met Londen, ieder vijf minuren heift mén een
trein of een autobus.

Na deze voorstellingen van Flornchurch-Upminster keren
wij terug nââr ons verhaal, en vertellen we mââr al dadelijk
dat de Heer Burgemeester met heel veel lof sprak over de
ontmijners en hun nooit genoeg erkende verdiensten.

De Kapt. HUNT verstrekre nog enkeie bijzonderheden
nopens het werk door onze mânnen hier in België verricht.
l)en Heer Burgemeester scheen zichtbaar getroffen bij het
hem overhandigen van een herkenningstekèn der Belgische
Ontmijners Verbroedering.

. Verfrissingen werden aangeboden en heildronken volg-
den, hoe zou het anders kunnen. Ik geloof dat deze sooit
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plechtigheid uitgevonden is om zich op een zeer normale
en wellevende manier fit te drinken en dit daarna als voor-
rvendsel te gebruiken de plechtigheid tot in de late uurties
t.^ laten aanslepen. Nu zover is het gelukkiglijk niet geko-
men. Hierop volgde een rondgang door het prachtige stad,
huis. De bourvtrant is volledig verschillend van deze bij ons.
Het stadhuis heeft meer het uitzicht van een gewoon heren-
huis, en terwijl bij ons het stadhuis meestal aan een markt-
plaats grenst of toch in het centrum van de stad gelegen is,
dient men hier ettelijke kilometers af te leggen vooraleer
aan de buitenkant van de stad dit gebouw te vinden.

In de namiddag kwam ook aan deze korte maar buiten-
gewoon aângenâme plechtiqheid een eintle. De herinnering
aan al deze vriendeliike mcnsen zal nog lang in onze qe-

dachten voortleven.

Nog voliedig onder den inclruk van al het beleefde en
onze gedachten nog vertroevend in Lon<lcn vatten rvii dan
de terugweg aan naar ons land, waar ie dagclijkse bezig-
heden en hunne beslommerinqen ons, helaas, terug zullen
oPnemen.

R. V. d. H.

fiVerbroedering Belgie= Engeland
Nieuwe banden werden gesmeed tussen onze Verbroede-

ring en de Verbroedering der Engelse Ontmiiners.
De uitnodiging van de Kapitein Ffunt, Voorzitter van de

u Royal Engineers - Bomb Disposal - OId Comrades Associa-
tion » aanvaardend besloot de Commandant Dohet op
24-9-1950 de « haringenplaats )), over de steken om ziin
u oude makker » te gâan opzoeken. Al de Ontmiiners herin-
neren zich het officieel bezoek dat de Kapitein en Me-
vrouw ÉIunt brachten ter gelegenheid vaan de |aarliikse Ver-
gadering te Antwerpen op 15 |uni 1949. Hun vriendeliik-
heid en hun innemendheid verleidden ons en wii waren heel
verwonderd in hen niets terug te vinden van de vermaarde
stugheid c{er Engelsen. En zii zijn ons zeer duurbare vrien-
den geworden sinds de dag dat zij de gevaren met ons üot-
seerden bii het bijwonen cler vernietiging van verscheidene
tonnen springtuigen op het terrein te Elzenborn.

Als gevolg aan zijr bezoek in Belgie schreef de Kapitein
ÉIunt : « Het Belgische Volk is heel vriendelifk en zeer
gastvrii ». Niets scheen te mooi of te groot om ons waardig
te ontvângen, Deze indruk bleef ons de ganse duur onzer
bezoek bii, zowel in Vlaanderen als in Wallonie. Hun daden,
hun v/eerstând gedurende de bezetting van hun land in
1910-19+4, de zware verliezen welke zij hierdoor leden'
dit alles vormt een der meest historische bladziiden welke
niet semakkeliik verqeten zullen worden. Wij zijn geluk-
kig dit wakkere volk beter te hebben leren kennen, en het
te kunnen waarderen naar ziin juiste waarde,

Deze woorden van de Kapitein llunt kunnen wii zonder
enig voorbehoud op hem toèpassen. Want al de ontmiiners
welke door onze Engelse vrienden ontvangen werden - laat
ons even aanhalen onze vriend Oscar Linotte welke de
eerste wâs de verbinding tot stand te brengen lussen onze
twee Verbroederingen, de luitenants Cogneau en Van der
Ffenst, M. Baeck, onze invalieden Massart, foris, en ten
laatste de kommandant Dohet kunnen getuigenis afleggen
van de buitenqewone vriendschap en de zeer grote gastvrii-
heid van het Engelse volk.

Op 29-9-1950, op de « Londense Toren », werd de
kommandant Dohet tot « Erelid van R.E. B.D. O.C.A. »

benoemd door de maioor Mead, tr{.B.E. (Erevoorzitter van
de Verbroedering van de Engelse ontmijners).

Dit geschiedde ter gelegenheid van de « Plechtigheid der
Sleutels ». Dezegrootscheepse plechügheid geschiedt in het

overhandigen, op het einde van de dag, van de sleutels
van dit historisch prachtslot welke o. a. de onschatbare
« [uwelen der Kroon » bevat. Dit duurt zo reeds sinds
eeuwen zonder dat ook maar de minste onderbreking de
loop hiervan kon wijzigen.

Vervolgens, gedurende een bezoek aan « 'Westminster

Abbey », beschouwde M. Allen, hoofdbewaarder vân de

Abdii het als een eer, ons rond te leiclen en uitvoerige
uitleg te verschaffen over iedere biizonde:'heid van dit prach-
tig bouwwerk. « Deze Abdii, - zegde h l o. a, - is het hart
van Engeland, onder dit dak werden sin:ls 1066 alle konin-
gen gekroond, en in ziin kelders wor( en niet alleen alle
koningen begraven, maar ook de grole dienaars van de
Staat. Een zwart marmeren dalsteen in het schirr der abdii
duidt de laâtste rustplaâts âân van de onbekende Engelse
soidaat. Zifn grafschrift is cen de prach'igste en Ineest ont-
roerende letterkundrge voortbrengselen ,ler Engelse taal ».

Daarna verwiilden de kapitein ffunt en de kommandant
Dohet geruime tiid bii hct monumcnt o|gedragen aan kapi-
tein Blaney et zijn makkers van het Bornb Disposal, gedood
op 13-12-40, bii het onschadelijk maken van een Duitse
niet-onplofte bom.

Als gevolg aan dit bezoek, drukken majoor Mead, M.B.E',
majoor Gerhold, G.M., de kapitein Hunt, M.B.E., M. Allen
en al de makkers van 8.D.. C).C.A., de ",vens uit dat menig-
vuldige samenkomsten in de toekomst onze betrekkingen
zouden mogen verstevigen.

De Generaal-majoor W. Cave Brown, voorzitter van
R.E./O.C.A., '\rtas zo goed ons het volge nde te laten gewor-
den n I feel that such contacts are mo;t valuable in these

days when we all have to be prepared ':o work together ».

« Ik denk dat deze samenkomsten in dr'ze dâgen van grote
waarde zijn, nu dat wij ons meer dan roit moeten voorbe-
reiden samen te werken ».

Laat ons hopen dat zijn wensen niet teleurgesteld zullen
worden.

DE REDACTIE.

N. B. - Voor onze Belgischc Ontrnijners welke de Engelsc-

taal machtig zijn, houden wij een ganse verzameling
« B.D. Bulletin » ter beschikking, uitgaande van de
Engelse Verbroedering.
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:HET TEVEN DER SECTIESæ

Biikomende Annuiteiten voor het bekomen van Eretlekens

Voor het bekomcn van erctekcns ten titcl ran t.licnstrrr-r-

derdom mo-t nlcn ecn z.eker arntll lrnnuitcit:n lirrnn:rr
doen gelden.

Geverr rccht op eclr :inrtuitcit :

- lecler iaar rverkeliike cliensti

- 
De eerste frontstrecpl

- Het r-ro:logskruis n'ret palrn oi intlividr-r:i: r'.:rn'r':lr1in11

op dc legerdagorders.

Geverr recht op cen halvc annuit'-it :

- 
I)e volgenclc frontstrepent

- I)e klvetsuurstrcep;

- 
(Voor de officiercn) Ieder jaar rvcrkclijkc ilienst beneclcn
de reng ran officier.

[)aar tleze regels nog nirt rvarcrr xxngcpust voor dc oud-
strijders 40-45, is er onlangs ccn K.B. verschencn clat hierin
voorziet

7,o, wordt er een hah'e annuitcit toegekencl voor :

-- Hct oorlogskrr,ris 1940 rnet lecuw iu brons oi bijkonrcnrlc
lecu'"v:

- Een onderscheirling in tle Nationalc ()rclcn zonder paln-r,
en Militair ercteken (Àrt.4) zonder palm voor oor-
logsfeiten (tussen l0-5-40 en 8-5-1945);

-- Zes maanden opsluiting als politiek ge\'ângcne i

- Per jaar bedriivigheid in de gervapendc rveerstancl, r,f
de sluikpers of in de inlichtings- en actiedienstl

- Per jaar tegenwoordigheid bij de Belgische troepen in
Engeland, of in de Openbare macht of in de verbondene
legers;

- 
Per twee jaar krijgsgevangenenschap;

- Deelneming aân de veldtocht van Septe n.rber I944 tot
Mei 1945 (van 3-9-1944 tot 8-5-1945);

- Deelneming aan de veldtocht van Mei 1940 (van 10-5
rot 25-6-40).

BEMERKINGEN : Alle cumul is uitgesloten. Ieder frac-
tic vereist voor het bekomen van een halve annuiteit geeft
recht op een halve annuiteit. (B.v. : een gedeeltelijke deel-
name aân de veldtocht 40 geeft recht op een halve annuiteit).

De oprustgestelde militaire of militairen mct onbepaalcl
vrlof kunnen van bovenstaande bepalingen genieten.

Zij moetcn zich rvenden tot het Ministeric van Lands-
verdediging, I)ienst der Eretekens, Dailly Plaats. Brussel.

I-uidens cen ander *.r. lr.,*, cle kleine of Iichtc ge-

wonden 40-45, die definitief als invalied tussen 20 en 45 "^
zijn erkend aanspraak maken op een ereteken als zij hun
verwondingen hebben opgelopen tijdens de kriigsoperaties,
in voeling met de viiand, tussen 10-5-1940 en 8-5-1945, en

\oor z-ovcr dat de belanghebbentlen voor deze feitel door
gcen creteken werdcn beloond.

I)e aanvrager.r vergezelcl van de nodige bewijssrukken,
zoals invaliditeitsbewiis en verklaring van een officier aan-
gru:rtle de omstar-rcligheden u,aarin aanvrager gewond werd,
illoeten gestuurcl rvorden aan het Ministerie van Landsver-
d:cliging. Dienst dtr Eeretekens, Brussel :

- 
lengs de hierarchische rveg, r,oor cle militairen onder
dc rvapens;

- rcchtstreeks, door de gedemobiliseerde militairen;

- 
l:rngs het hooicl r':.rn hun groepement, voor de weer-
standers.

Beste ontn.rijner als gij 
'U.r. 

U1n.., zult gelezen hebben,
zal heel rvarrschijnlijk bij u de vraag opdoemen « en voor
ons i L,.

Over enkele chgerr rvercl er in een spcciale kamercommis-
sic een rceks rvijzigingen onderzocht rn:t betrek op <1e

prioriteitsrvet en tlaur wâs en ook van u qeen sprake.
,, Hoe konrt dat clan !zult gij u afvrage:r r,, gij hebt over

clie zakcrr toch rceds zoveel geschreven, besprekingen gehad,
verslagen ingestuurd I

Wat is er van clit alles in hr-ris gekornen. of rnoeten wij
ons blijvcn tevrcclen stellen rlet enkele r:devoeringen. die
clestijcls rt'el heel mooi en net klonken, malr bij woorclcn
bleven. al krvamen ze clan ook het diepste vun het hart.

Met recht moogt gij zc5lgen ,, rvij hebben daden van
rnoed en zelfopoffering gestelcl en die nroeten belooncl r'vor-
den door daden van erkentelijkheid ,.

Wii hebben inderdaad reeds veel verslagen ingediend en
ieder maal rverd ons beloofd dat zij met de grootste bereid-
willigheicl zouclen onderzocht rvorden. Maar de Ministers
gingen en het beslisssnd antwoord bleef weq.

Thans hebben u'ij ecn nicuwe Minister, <lie cle ()ntmiiners

\':rn zeer dichtbij kent en clag aan dag hun grote verliezen
in mcnsenoffers heeft gcvoled.

Nieurve voetstâppen zijn gedaan om dc gelegenheicl te

krijgen de eisen van de ontmijners op het tlpijt te brengen.

Anderzijds hebben rvii ons in verbin<lirrg gesteld met de

loorzitter en verslaggever van dc speciale, kamcrcommissie
en hebben hun reeds eerl reeks rvijzigingea cloen geworden,
rvaardoor de ontrnijner in cle prioriteitsu,et de plaats zal
bekomen clie hem door ziin verdiensten toekoint.

f)us beste Ontmiiner cle rno:cl niet latcn zinken, wij z-ul'

len nict rusten rrlr orens volcloe ning en rccht tc h':bbr'n
bekomen.

Daarom hebt gij allen als plicht uw Verbroedering te

steunen opdat zij zegevierend uit cle striid kome. 
H. B.



I)E ONTMIJNER 1l

SECI/E OOSTVLAANDERE/V

Op 18 Nove:r-iber ll. werd in het Huis U.F.A.C. te Clent
een non-stop avond ingericht door de locale sectie van de
\,'erbroedering der Ontmijners in samenwerking met de
Verbroede:-ing der Genie 40-45, ter-r voordele van hun sociale
rverken.

De zaal was stan'rpvol en er r.vas leute err plezier. Voor
aanllenaarn n-ruziek zorgde de FIeer Coplo kunstfluiter, en
de H:er Vanclenbrande vergastte ons op enkele mooie liede-
ren, de H. Andry en Mej. Vanhecke gaven ons enkele ver-
maarde duos ten gehore. Al deze kunstenaars oogstten een
u,elverdiende bijval.

Een rvel voorziene tornbola beloonde de durvers en ge-
Iuksvogels, de jonkheid kreeg haar dansavond, voor allen
g,erd het een zeer gezellig samenziin.

Een woord van dank aan de milde schenkers der prijzen,
onze erkenteliikheid aan de kunstenaars die gratis hun me-
dewerking verleenden.

Onze spontane gelukwensen gaan naar het bestuur der
beide groeperingen, lr,elke zich geen enkele moeite spaarden
vocr het wellukken van dit feest, en voltallig in de bres
stonden.

En ze gaan voort en zorgen voor afwisseling.
Op 4 December reeds hield de Heer Capiteyn, een zeer

gekend figuur onder de oudstrijders, voor een rvelgevulde
zaal een belangrijke voordracht over het schilderachtig Zlvit-
serland.

Op een voortreffelijke en arngename wijze maakten rvij
aldus kennis met de mooiste plekjes van dit bergenlanc{,
ivaaro\rer de begaafde spreker ons zeer talentvol onderhield.

De Verbroedering heeft de droefheid te laten r.veten het
overlijden van :

DEMUYNCK, HECTOR, militaire werkman

De duurbare afges:orvene rvas in dienst bij de D. O. V. O.
sedert 1941,

rvas 1id van de weerstand, korporaal bij het
Vrij willigbrandrveerkorps.

en vân

EUGENE-FR. STANDAERT, le Sergeant-Majoor,
oud-ontmijner bij de Parkcompanie

van het IIe Ontmijningsbataljon
cn vcrtrou.,vensman vân het Stalag I A.

Wij n:men de:l aan de smart van cle echtgenoren en fu-
rnilien der overleden.

De Eisen der Ontmijners

Âfyaardiging van de Uerbroedering
door de

ilinister Yan Landsverdediging

ontuangen
Een vervaardiging bestaande uit Generaal Sevrin, Lt-Kol.

P'acet en rrakker Baents r.verd op 26 l)ecember clocr Kol.
S.B.H. Degreef, Minister van L. V. ontvangen. De onivangst
rvas buitengervoon hartelijk.

I)e afvaardiging onderhiel<l eerst de lvlinister oi.er de
herinrichting van de D. V. O. S. en pleitte voor het lrehoud
der pelotons in haar huidige garnizoenen.

Vervolgens kwamen de eisen der ontrlijners aarr d,: beurt
die breedvoerig werden uiteengezet, namelijk : het priori-
teitsrecht voor het bekomen van openbare plaatsen, de bij-
komende annuiteiten voor eretekens en voor de pens oenen.
het toekennen van zekere eretekens voor verminkte en in-
valieden van na de 8-5-1945; het dragen van het kenteken
van de Ontmijning door de oud-ontmijners die naar een

andere eenheid zijn overgegaân, zelfs de toestand der ont-
mijners die in 1940 en 1941 krijgsgevangene zijn geweest
in België rvercl langdurig besproken.

De Minister heeft een welwillend ondezoek beloofd van
het verslag dat hem na de bijeenkomst werd overhandigd.
I)e afvaarcliging heeft de overtuiging opgedaan dat de Heer
Minister ailes zal ir-r het rverk stelien om de punten die in
zijn bevoegdheid liggen toe te staan en gunstig tussen te

komen om âan de andere tevens een gewenste oplossing te

doen geven.

Lidgeld l95l

I-;:t:t weten e&n
de * Ontmijner,

UWE ADIiESVEITANDITRINGEN

UWE FAMILIE\IEUWS

UWE GEDENKENISST.]N

UWE OPINIE NOPENS HET I]LAI)

,\ls gevolg op onze oproep hebben een groot aantal leden hun achterstallige bijdrager"r betaaid, doch anderen
zijn nog doof gebleven te[Jenover onze oproep. Wij zien ons dus verplicht in de maand Januari de nog te betalen
bijdragen per post te laten innen. Dat de jongens die zich in een slcchte finan-iele toestancl bevinden het ons
laten weten. I)e andere leden t,aarvan ons de lidkrart onb:taald zal terugkomen zullen onmedogend geschrapt
rvorden.

De Verbroedering steunt alle ontmijnels; Ook alle ontmijners moeten dc \/erbrc,edcring steunen,

Stort uw lidgeld 1951 op P. C. R. No 25.3?.94
?ttn de VERBROEDERING DER BEIJGISCIIE ONTMIJMERS



LE DEMINEUR. l3

En vue de fqciliter l'envoi des ccrrtes de membres, nous prions'tous les

<< Ànciens »» de bien vouloir verser leur cotisotion (40 frs) 1951 directement au

c. c. P. N" 25.32.94

de lcr FR.â,TERNELLE DES DÉMINEURS DE BETGIQIIE

GoTIS^ÊTIONS 1951

Les rerendiGatioms des Démineurs
UNE DELEGATION DE LA FRATERNELLE REÇUE
PAR M. LE MINISTRE dC IA DEFENSE NATIONALE

Une délégation composée du Général Sevrin, du Lt-Col.
Placet et du camarade Bâents a été reçue ie 26 décembre 50
par le Coi. B.E.M. I)egreef, Ministre de la Défense Natio-
nale. I-a réception fut des plus cordiales.

Toutes les revendications des Démineurs sont passées en

revue : priorité pour I'accessicn aux emplois publics, les an-
nuités supplémentâires pour <1écorations et pension, I'octroi
de distinctions honorifiques p,rur des faits survenus après lc
8-5-45, port de l'insignt dJ déminage par les anciens dé-

mineurs passés à d'autres uni:és, même la situation des dé-

mineurs, prisonniers en Belg:.que en 1940 et 1941, a fait
I'objet d'un long échange de vue.

[æ Ministre a promis un exlmen bienveil]ar.rt du long rap-

port qui lui fut remis à la fin de I'entrevue.

La délégation a acquis la nette impression que le Col. ts.

E.M, Degreef mettra tout en cuvre pour accorder les quel-
ques satisfactions, qui sont de son ressort et qu'il intervien-
dra très favorablement pour faire aboutir les autres.

UN BON CONSEIL

Une des plus charmantes vedettes de cinérr-ra réiéph,rna
l'autre matin âu metteur en scène pour qui elle iourtr': ctr

ce rn(r,.l"rent, qu'elle ne pourrait pas venir au studio, llttetrrlu
qu'elle était grippée.

Or, le hasard voulut que le soir, le metteur en scèttc lr
rencontrât dans un bar à la reode en compagnie cl'un éclec-

tique jeune premier.

Le « tourneur » ne se fâcha pas. Ii lui clit sirnplement
dans un sourire :

- Ma chère amie, permettez-moi un conseil. Quand on

a une grippe pareille... on reste couchée !

(« Pourquoi Pas ? ,,)

ENTENDU QUELQUE PART...

Un Wallon s'adressant à un Flamand :

Licison Belgique-Angleterre
(Suite de la page 8.)

resservir sâns aucune réserve. Car tous les démineurs qui
ont eu I'honneur dêtre reçu par nos amis anglais - citons
entr'autres notre camarade Oscar Linotte qui fut le premier
à assurer la liaison entre nos deux Fraternelles, les Lieute.
nants Cogneau et Van der Henst, Monsieur Baeck, nos inva-
lides Massart, foris... et en dcrnier lieu, le Commandant
Dohet peuvent témoigner de I'exquise amabilité et de la très
grande hospitalité du peuple anglais.

Ce 29-9-1950, à la « Tour de Londres » le Commandant
Dohet fut consacré par le Major Mead M.B.E. (Président
d'ÉIonneur de la Fraternelle des Démineurs anglais) (( Mem-
bre honoraire du R.E. B.D. O.C.A. ,.

Ceci eut lieu à I'occasion de Ia « Ceremony of the Keys ,.
Cette cérémonie grandiose consiste à remettre solennellement
chaque soir, avec un faste tout britanique, les clefs de cet
édifice historique qui contient entr'autres les inestimables
u |oyaux de la Couronne ». Elle se perpétue depuis des siè-
cles sans que jamais aucune interruption n'ait pu en altérer
le cours.

Ensuite, lors d'une visite à « Westminster Abbey ,, Mon-
sieur Allen, conservateur cn chef de I'Abbaye et membre
du 8.D., se fit un plaisir de présenter lui-même et de com-
menter longuement tous les détails historiques de ce splen-
dide édifice

Enfin, le Capitaine Hunt et le Commandant Dohet se

recueillirent longuement au monument dédié au Capitaine
l}laney et à ses camarades du « Bomb Disposal » tués le
l3-12-1910 en voulant désamorcer une bombe allemande non
explosée.

A Ia suite de cette visite, le Major Mead, M.B.E., le
Major Gerhold, G.M., le Capitaine Hunt, M.B.E. Monsieur
Ailen et tous les camarades du B.D. O.C.A. ont exprimé le
désir que de nombreux contacts puissent s'établir dans ltave-
nir entre nos deux Fraternelles.

Le Général Major'W. Ç2v6 Brown, Président du R.E.O.
C.A. a bien voulu nous écrire « I feel that such contacts ere
most valuable in these days when we all have to be prepared
to work together (1) ».

Espérons que ces désirs ne seront pas déçus...

LA REDACTION.

(1) « f'estime quc de tels contacts ont une grande valeur
en ces jours où nous devons nous préparer plus que jamais
à travailler enscmble. »

- Je me demande si les Coréens feraient aussi des pro-
visions si nous devions faire la


