
NEGEN JONGENS GEDOOD 

Kinderen 

speelden met 

het moordtaig 

Tankmijn ontploft in Maasmei 
net ergste najnongeluk 

ongeluk dat ooit in 

onze provincie is 

voorgekomen heeft 

Zondagmiddag op 

het gehucht ’t Spik 

onder de gemeente 
Maasniel plaats gehad 

had 
Door ontploffing van een tankmijn 

hebben negen jongens in den leeftyd 

van 8 � 14 jaar het leven gelaten Door 
deze ontstellende ramp zjjn vier huis 

gezinnen op het Spik in een onzegbaar 
diepen rouw gedompeld 

Kort na den middag tusschen drie en 

half vier heeft het drama zich afgespeeld 
Even buiten de kom van het gehucht ongeveer 

veer op de grens met het gehucht Maalbroek 

broek vonden cte jongens in een greppel een 

zgn tankmijn Een paar knapen haalden 
het moordtuig er uit en legden het een 

eindje verder neer De bedoeling zal wel geweest 

weest zijn om «en vuurtje te maken en daar 
ie mijn in te gooien maar zoover is het 

niet eekomen 
De jongens begonnen er op te slaan en 

de mynontplofte ontplofte De gevolgen waren ontstellend 

stellend Zeven jongens waren op slag ctood 

een achtste overleed een half uur la or 

Twee jongens werden gewond en naar het 

ziekenhuis te Roermond overgebracht waar 
ia den loop van den middag een va» beiden 
is overleden 

Kapelaan Pijpers ctokter Mol en enkele 

zusters warea spoedig op de plaats *a» de 

ramp Enkele knaapjes waren onherkenbaar 

baar verminkt Het jongste slachtoffer wfis 

acht jaar de andere jongens waren tu 

schen de 10 en 14 jaar Het gezin Ooenen 

heeft bij dit drama de drie eenige jongens 
die het toezat verloren os gezinnen Stokx 

Sanders en van Can verloren elk twee jongens 

gens In het ziekenhuis ligt nog Wïm Sanders 

ders dochdeze deze is niet zwaar gewond 
Het was deze Wm Sanders die op het 

laatste oogenblik het gevaar duidelijk voor 
oogen zag Toen luj merkte <3tat de jongens 
aan’ de mijn begonnen te prutsen zei hij 

tegen zijn broertje :  �Sj-ra als ze er op slaan 

vliegen we allemaal de lucht in Op hetzelfde 

zelfde oogenblik holde het knaapje weg 
doch hy had zich nauwelijks vijftig meter 
uit de voeten gemaakt toen de ontploffing 
plaats had 

Op het terrein waar het drama zich 

heeft afgespeeld hadden de Duitsche 
krijgsgevangenen mijnen geruimd en 

een ieder was in de veronderstelling 
dat er geen gevaar meer dreigde Volgens 

gens bewoners van het Spik zou een 

der Duitechers toen deze op de betreffenco 

fenco mijn werd attent gemaakt gezegd 

zegd hebben dat deze onschadelijk was 


