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De Ontmijner

MAANDELIJKS BULLETIIN

DER VERBROEDERING

0nze 0ntmiiners en het Muzeam van het
In onzc stad Brussel bestaan er twee belangrijke muzea

die de militaire herinneringen van de geschiedenis van ons
volk onder elkaar verdelen.

Het muzeum aan de Hallepoort wijdt zich meer in het
bijzonder aaû wapens en wapenuitrustingen en aan alles
r.vat betrekking heeft op onze geschiedenis der Middeleeu-
wen en van het moderne tijdperk.

Het rnuzeum van het Leger daarentegen dat volledig een

der vleugels van de « Cinquantenaire » in beslag neemt,
vertegenwoordigt de rlilrtaire geschiedenis van ons l,and
vanaf de geboorte van onze eerste nationaie regimenten, dit
dateert van 1714, tot op onze dagen .

In de ruime zalen kan men de herinneringen, nagelaten
door deze die de Brabantse omwenteling teweegbrachten
tegen de alleenheerschappij van de Oostenrijker Joseph II
in oogschouw nemen, alsook de herinneringen nâgelaten
door,deze die de Franse overheersing in Belgie kenden en

bevochten.

Verder stelt rnen het tijdperk van onze vereniging met
Holland voor en een gans kwartier werd gewijd aan de

geschiedenis van de Omwenteiing van 1830.

Nadien komt de Regering van de eerst Koning der Bel-
gen, Leopold I, de eerste nationaie militaire organisaties en
ook het oproepen van de verscheidene pogingen tot kolo-
niale uitbreiding en de uitwijking naar de vreemde van ons

voik dat zijn weg zocht.

Uit het tijdstip van Leopold II toont men ons onder
andere al wat door deze grote koning en door een handvol
mannen ondernomen werd om ons met een rijke kolonie,
die Belgisch Congo geworden is, te begiftigen.

Natuurlijk neemt de oorlog 1914-18 een grote piaats in
in dit Muzeum niet enkel door.de overvioed van het mili-
tair materieel dat er verzameld werd maar ook door de

onbekenbare verscheidenheid der herinneringen die betrek-
king hebben op deze gebeurtenis waarin ale standen der

bevolking gemengd werden.

llaar daar mocht het ;aarboek van tle geschieilenis van
ons volk niet staan bliiven, het aas van cen Vereniging
der Naties dat een nieuwe Wereldoorlog vermeed werd
weldra-verijdeld en rvel door deze die mcn overwonnen
had en slechts op weerwraak belust waren, en de afschurve-
lijke wereldoorlog van L9i9-45 krvam.

Evenals hun voorgangers hadden de Belgen in deze oor-
log de onschendbaarheid van hun Grond en van hun Vrij-
heden te verdedigen en ze dedén het rnet een taaiheid cn
een moed die de beste uadities waardig waren.

Dank zij het wakkere initiatief van de Fleer Bewaarc,ler
van het Muzeum van het Leger kon reeds een heel rijke
documentatie verzameld worden, een documentatie die zich
niet alleen interesseert in de initiatieven van onze nationalen
maar die zich ook uitbreidt tot onze onderlingen betrek-
kingen met alle andere ooriogvoerenden.

Van uit uiterst nationaal oogpunt gezien werden reeds
een aantal herinneringen die betrekking hebben op de Bel-
gische Weerstand gedurende cle bezetting opgenomen; onzc
koene parachutisten hebben er hun afdeling, onze Zee- el
Luchtmacht, onze koloniale troepen en onze troepen van
Overzee hebben er ook hun creplaats.

Een schim ontbrak aan dit tafereel van het geheel dat
verricht werd opdat Belgie, ons Belgie het overleven zou.

Onder al de helden van deze laatste oorlog zijr er deze

die men niet vergeten mag te noemen, het zijn deze die
dagen, maanden, jaren lang vochten, zonder de bedwelnring
van het gevecht te kennen, deze die eens de vijandelijk-
hedengestaakt waren, niet naar.de vreugde van de terug-
gevonden vrecle terugkeren konclen, deze die, met dezelfde
verbeten moed elk ogenblil.: de strijd moesten voortzetten
tegen een vijand die verdoken voortging de uitgestrektheid
van ons grondgebied onveiiig te maken en hierdoor elke
hoop op het herboren worden van ons nationaal leven ver-

bood.
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Onder al deze helden uit deze oorlog zijn er deze die
men niet mag. vergeten te herdenken, hel zijn onze ontmij_
ners, die strijders in het eerste en het laatstÉ uur, tleze die
drie jaar.na het staken der vijandelijkheden nog altijd in
het_gevecht sraân en nog elke dag hun bloed en'hun ieven
aanbieden opdat bij ons àe vrede ù de welvaarr heersen zou.

Wat moest gedaan_ worden werd gedaan. Onze ontmij_
ners kregen een ereplaats toegewezen tussen de moedigen
van deze laatste oorlog.

Onze ontrnijners ook zullen hun stand hebben in deze
heroproeping der nationale glories, hun herinnering en hun
ofrer zal plaats nemen in onze geschiedenis.

Om _alle gewilde glans aan deze glorieuse gebeurtenis te
geven heeft het comiteit van de Veibroedering besloten de
oprichting van onze stancl te doen samenvrl-l.n ..ret ..n
grote-tentoonstelling over de Ontmijning, een tentoonstel-
ling d.ie in hetzelfde museum zal plaats uind.n. In. de loop
van deze tentoonstellin g zal er èr,eneens een concert i;
groot galâ plaats hebben.

De gedachte heefr vorm gekregen en voor het ogenblik
werkt men zonder ophouden aan de veru'ezenlijking ,"n

deze twee manifestaties van grote omvâng die het wintersei-
zoen in onze hoofdstad zullen openen.

. -l)e, 
rnhuldigi"q 

_rrl.deze ienroonstelling is vastgesteld op
16 Oktober;. op 3l Oktober zal het .onë.t plaaf, h.bberi,
met de medewerking van het muziek der Gidsen .r, um
Mijnheer Colin, musicoloog en Directeur in de archieven
van de stad Brussel.

De^tentoonstelt+g z1J rwee weken duren en zal oper. zijn
vân 10 U. tot 12 112U. en van 13 llZ U. tot 17 û.

Een zaal zal speciaal ingericht worden om de Cinemato_
graphische dienst van hei Leger toe te laten verscheiden
documentaire films te vertonen.

Men twijfeit er nier aan dat deze verschillende manifesta_
ties de nieurvsgierigheid en de gunst van het publiek zowel
uit Brussel als uit de Provinciè ontmoeten ial, en dat ze
zullen toelaten opnieuw de aandacht te trekken op het werk
afgelegd door onze Ontmijners, alsook op het sociale werk
ten voordele van de slachtoffers der ontmijning.

Kapitein-Kommandanr DIEU.

ÂAN DE ÂCHTERBTIJUERS
Wij zijn reeds in de maand Oktober en nog zijn er enige

achterblijvers, die hun bijdrage voor i9,18 niet betaald heb-
ben. Wij durven hopen dat deze leden op pri;s zulien stel-
1en - deze vergetelheid te herstellen vooraleer *ij onze
bijdragenrekening ten oversraân van de V.O.V. 4A-45 moeten
wij rekenschap daarvan geven en het ware werselijk a1
onz: leden op de lijst te kunnen zetrer, die wij aan dit
verbond moeten aigeven.

Ovel enkele r.veken hebben wij u allen een uitnodiging
gestuurd u in regel te stellen. Veel hebben e. reeds ànzé
oproep beaatr,voord, enkele staân nog open. Sommige schrij-
ven ons ook dat ze het nut niet meer inzien nog langer deel
uit te maken van de Verbroedering omdat ze toch naar de
v.ergldgriggen niet komen. Er zlin er ook, die zeggen dat ze
aitijd fiink hun plicht hebben gedaan en mer iediren goed
kamaraad zi'jn gerveest: ,r wij hebben ons niets te verwijten »

zoo besluiten ze.

Wij geven u dir toe , beste vrie nden. Nochtans.. . of liever
laat ons de zaak eens sarlen bekijken.

Als alle ontmiiners zoo zoûdeî spreken en handelen,
dan. zou er geen Verbroedring leefbaar zijn en zou zi1 rap
verdwijnen. Geen Verbroedering meer, dus geen comitê.
Maar, vrienclen, r.l,ie zou er dan ur.v faam. hooghouden, lvie
zon er uw rechten verdedigen.

Wie zou de wedurven en wezen van uw gesneuvelde n-rak-
kers helpen en steunen, want die staan tcoË zo alleen in de
wereld en de bijstand van hoger hand is roch zo beperkt.

Hebt gii U al eens afgevraagd, rvie er clan zou \oor zor-
g.en dat er op beoaalde plaatsen ontmijnersclenkmalen op-
rijzen i Wie zou daar bloemen gaan leggen, of denkt gij
soms dat onze helden vrede zouden hebben met een ]aàr-
lijkse bloementuil, neergelegd door een paar officie]e men-
sen. Denkt gij niet dat ze verdiend hebben dat deze hulde
gebracht worde door cle ontmijners zelf, die het zich als
een heilige plicht moeten aanrekenen i

Geen Verbroedering, geen geld meer ioor onze invaliden,
die maar zoo brutaal zonder een cent rverden naar huis
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gestuurd en m:ianden zelfs jaren op hun karig pensioentje
moeten wachten. Geen Verbroedering meer, die reeds zoo-
veel wonden heeft gezaifd en nieurve hoop in menig huis-
gezin heeft doen ontstaan.

Wie zou er zich om bekommerd hebben, dat de slachtof-
fers van de ontmijning na Augustus 1947 een oorlogspen-
sioen zouden bekomen i

Oh, ik rvist het rvel, zoo ver hadt gij niet nagedacht en
het is voldoende geweest u hierop te wijzen opdat gij niet
langer achtenvege bliive, om âan dit grootse werk mee te
helpen.

NECROI,OGIE

De Sectie uit Luik deelt ons het pijnlijke nieuws mede

van het smartelijk afsterven van

Adjudant JULEMONT, |ulien,

overleden op 12 Augustus ren gevolge van een langdurende
ziekte opgedaan in de dienst.

Op 27 September werd

Korporaal VANDERGOTEN, Pierre
chauffeur van de Staf - D.V.R.S.

overleden te Brussel na een kortstondige ziekte. op de schou-

ders zijner wapenmakkers ten grave gedragen.

Wij betuigen aan beide families onze innige deelneming.



HET HOOGTEPUNT
aller Feestelijkheden der Verbroedering der Ontmijners

werd te DE PANNE bereikt ter gelegenheid der
Inhuldiging van ons Monument op Zondag 12 September 1948

Moeten we nog spreken over de titanenarbeicl geleverd
sinds de Bevrijding cloor onze dappere ontmijners ,die, over
het ganse 1and, het grondgebied hebben gezuiverd der ver-
raderlijke sprintuigen door de vijand hier nagelaten ; ;vlce-

ten we er weer op drukken dat alle normale leven en sei-

soensactiviteit langs de Belgische Kust konden hernornen
worden dank zlj de zelfverloochening onzer dappere sol-
daten i En is het noodzakelijk te herhalen dat er honderd
gesneuveld zljn in de volle bloei van hun leven, dit alles
in bevolen dienst, rvijl twee honderd en vijftig r,an hen,r,,?
steeds de sporen in hun lichaam dragen der opgelopen
verrvondingen ?

Veel hulde werd deze helden reeds toegebracht. maar
de gemeenten die hun herobloei te danken hebben aan de
ontmijners, hebben er âân gehouden dit rverk van erken-
telijkhei.l ran t. vullen.

Daarom is het dan ook dat De Panne, in naam van de
West-Kust, deze Zondag heeft rvillen wijden aan de tien
gcsneuvelde oificieren, onder-officieren en ontmijners in cte

sector Franse Grens-Nieur.vpoort.

De rveeromstandigheden waren, spijtig genoegen, dien
morgen nlet van de partij en cle H. Mis. rvelke op de zee-
dijk moest plaats hebben, ging één half uur later door in
Sint-Pieterskerk te De Panne.

Met de Philarmonie der Oud-Strijders van Moeskroen
aan het hoofd, vertrok al over de N{arktplaats de stoet naar
de kerk toe. Benevens een twintigtal vaandels, alle van oud-
strijders verenigingen en lokale societeiten, bemerkten r.vij

voornamelijk die cler Verbroedering der Ontmijne rs van
België, van het lste err het 2de Bataljon Ontmijners, deze
der sektie Oost-Vlaanderen, geëscorteerd door een flinke
delegatie, alsmede de vlag der plaatselijke sektie van Scher-

penheuvel.

Heel wat volk, waaronder een sterke opkomst oud-ont-
mijners, was aanwezig in de kerk. Buiten de bestuuriijke
overheden van De Panne en talriike delegaties oud-strijders-
verenigingen en lokale societeiten, namen eveneens plaats in
de eerste rijen der: kerk : Luit. Gcneiaal Sevrin. oud-bevel-
hebber cler ontmijnings.roepen; Luit. (]eneraal Ridder van
Strijdonck de Burkel, voorzitter der U.F.A.C. 40-45; M.
Govaerts, Burgemeester van l)e Panne samen met het Sche-
pencollege en Gemeenteraad; Majoor Porre'"vijck, huidig be-

velhebber;. Majoor Samijn. oud-bevelhebber; cle afgevaardig-

LAAT U NIEI' BEET NEMEN...
BEMIN UIW PROFIIT !

KOOP STEEDS EN OVERAL AAN DE
LAAGSTE PRIIZEN

Voor uw SCHOENEN
één adres

DENYS
Zridzandstraat, ll te Brugge

5 o/. vermindering voor de Leden en hun Familie

den der sçkties der Verbroedering der Ontn-rijners en tal van
oud-ontmi,jners uit St-Ândries, Kuurne , \loorsele, 'West-

Roozebeke, enz.

Al de vlaggen wâren in het koor opgesteld eir miclden
in stonden die der Ontmijnersafdelingen.

Z,\. Hl. Jacquemin, aalmoezenier van het korps, droeg
de H. Mis op ter nagedachtenis onzer lanse li;sr gevallen
makkers. In zijn oleptreffende kanselreCe, sprankelend van
geestdrift voor onze onrmijners, heeft Z.E. Hr. |acquemin
meer dan één ziel doen zinderen, meer dan één oog doen
tianen en meer dan één hart doen roeren. « Dit bloed dat
stroornde uit hun arme opengerete lichan-ren bekleurde on-
ze vadergrond, dit bloed nog zo jeugdig en jong u,erd
voor ons allemaal vergoten, dit bloed van hun allen die
gevallen zijn is heilig bloed I

FIet lvecler was heel $,at opgeklaarcl n:r cle Mis en het
beloofde dan ook voor de namiddag. Op de diik had zich
intussen de musiekkapel der oud-strijderharmonie uit Moes-
kroen opgesteld die Ontmijnershoog- en Zegedag inzette
met een reeks uitgezochte militairc rrrarschen.

's Middags werd door de Stad De Panne een lunch aan-
geboden ter ere der Ontmijners. Buiten reeds hogergenoem-
de aanlvezigen waren eÿeneens nog opgekomen Kolonel
Legrand, vertegenwoordiger van de Prins Regent; N{ajoor
Geerts, afgevaardigde van de i{. }finistel van Landsver-
dediging; lvi. Gilbert, afgevaardigde v:rn de H. Minister
van Wederopbourv; Commodore Timmermans, bevelhebber
der Belgische Zeemacht; M. Van Elslaader, arrondissement-
commissaris voor Veurne; Majoor-Vlieger I)ieu; M. Crevitz,
stadsarchitect;. i\'f. Koekelbereh, architect der stad Brugee;
Mej. Sevrin en vele anderen.

Bij het eincle der lunch gai Lt Gen. ltidcrer r,an Strij-
clonck cie Burckel een roâst op Generaal Sevrin voorzitteç
der Verbroedering der Ontrniilers, en verlilaarde rlat u,e
steeds één moeten zijn en blijven, o1r1 sruren hand in hand,
met alle ander oud-strijders, stecds schouder aan schouder
te staân om zo een grote, mooie cn sterke familie te vormen.

Kort na drie ure nâmen de or-erheden de stoet in ogen-
schouw op de grote markt. Aldaar r.r'ercl een feest inge-
schakeld door de plaatselijke U.F.A.C. 40-45, die er uit
de handen van Lt. Gen. Ridder r,an Striidonck de Burckel
een vaandel, dewelke s' morgens gewijd was gervorden, in
ontvangst mocht nemen. Eveneens spelde de voorzitter der
U.F.A.C. 40-45 tal van erkentelijkheidsmedaillies op de borsl
van rechthebbenden, enerzijds terr posrhumen titel, anderzijds
aan oud-krijgs-, politieke-gevangenen en rveerstanders. In
tussen scheerden drie militaire jachttoestellen, r'an de basis
Koksiide, or.er het marktplein en r,erder over de srad.

Hierop zette de stoet zich weer in beweging naar het te

onthullen gedenkteken toe. Door de plaatselijke politie en
rijkswacht voorafgegaan, op voet gevolgd cloor âe Harmo-
nie der Oudstrijders uit Moeskroen, talrijke oud-srtijders-
groeperingen, krijgs- en politieke gevangenen, weersrands-
groeperingen in uniform, en door drie detachementen ont-
miiners waaronder afdelingen der sekties Brabant-Henegou-
wen; Antwerpen-Limburgl Luik en West-Roozebeke allen
onder de bevelen van lste Serg. Ma1. \'andezande.



Vervolgens kwam de onberispelijke en zeet aantrekke-
lijke musiekkapel der Belgische Zeemacht, diê door haar
spectâculâire demonstraties, langsheen de stoet heel wat sen-
satie baarde, zrj was op de voet gevoigd door de schoolkin-
deren, de scouts en andere plaatselijke groeperingen.

M. Govaerts, burgervader der stad De Panne, dankte in
korte termen de ontmijners die hij noemde de grote artisa-
nen der tweede bevrijding der srad, die dank àan de ont-
mijners zo tap in 1945 weer hare deuren kon open stel-
1en, Hierop nodigde Burgemeester Govaerts, Genêraal Se-
vrin uit om het gedenkteken te ontsluieren.

Generaal Sevrin dankte hierop de stad De Panne voor
de Hulde gebracht aan al ztln noeste medewerkers en schets-
te in 't kort 't ontstâan der ontmijning âan de Westkust
en in 't bijzonder in streek Nieurvpoort-Franse Grens. Ma-
joor Samijn dankte in naam der Verbroedering en bracht
hulde aan hen wier nâmen hier in steen gebèiteld staan.
211 die het grootste en bloedigste offer gaven om mee te
helpen aan cle heropboun, en de bloei der Kust.

Hierna. greep het dodenappel plaats :

Kap. Verstraete l.; Lt. Dralants J.; Serg. Van Craeynest A.;
Korp. Van Pachtebeke R.; Soldaten Van Coillie R.; Van
Tomme A.; Willecome P.; Soetens O.; Burg. Werkm.
Willem D.; allen sevallen voor her Vaderland.

Na nog een rvoorclje r,an dank gestuurd te hebben tot
al de aanrvezigen. richtte Majoor Samijn zich ook speciaal
tot Makker Marcei Koekelbergh, architect der stad Brugge,
oud-soidaat ontmijner, ontwerper van het gedenkteken. Hier-
na vertrouw,de Majoor Samijn het gedenkteke-n aan de stad
toe.

Vervolgens legde Gen. Sevrin, Maj. Samijn, Burgemees-
ter Govaerts cn vele anderet) bloemen neer voor het monu-
ment. Op te merken valt dat een Reuzenkroon, gans de
doortocht lang, gedra5;en door vier soldaten, door de Heer
Burgemeester neergelegd werd, dit in naam der Inwo-
ners der §is61a,p6ortlaan.

Hierna gaf de Burgemeester in naarl der stad De Panne
erkentelijkheidsmedaillies aan enkele verdienstelijken uit de
vele verdienstelijke ontmiiners. Veel te weinig wâren ze,
maar de dag komt eens dat ieder zijn deel zal ontvângen.

Tot siot reikte Majoor Samijn diploma's uir ean onr-
miiners en oud-ontmijners.

Vervolgens .lefileerde de stoet voor de personaliteiten en
het gedenkteken, '"vaarna hij zich richtte tot het monumenr
der Gesneuvelden der stad, waar in naam der Verbroedering
Generaal Sevrin het bebloemde.

Om die grote plechtigheid te besluiten greep een officie-
le receptie plaats in her stedelijk Casino waar de srad de
ere\À/iin aânbood aan al de deelnemenden, en de Burgemees-
ter in nââm der stad De Panne een toast gaf ter ere van
Generaal Sevrin en Nlajoor Samijn. Het vuurwerk dervelke
s' avonds moeÀt doorgaan, diende tot lateren datum uitge-
steld te worden, gezien enkele minuten voor de aanvang
een onweer losbarste.

We roepen De Panne, zijn gemeentebestuur en bevol-
king toe... TOT WEERZIENS en danken hen van harre
voor wat zij voor ons deden, niet alleen de ganse bevol-
king, het puike gemeentebestuur maar ook en vooral de
inwoners der Nieurvpoortlâân die zo innig met ons dit
feest hebben u'illen meeleven en helpen opluisteren.

Nogmaals roepen rve De Panne toe geen adieu maar...
tot \,veerziens en we hopen weidra I

DENYS, Roger
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GROTE DANK AAN M. RAINOTT

Dt ONTMIIIIERSDAGEI{r

TE BTA}IKEilBERGHE

Nog maar pas wâren de Ontn.rijnersdagen van Verviers
achter de rug, of de grote rveldoener der Ontmijners de Fleer
Rainotte smeedde reeds nieuwe piannen voor de kust, waar
hij verleden jaar zo een flinke bijval had geboekt .Her weer
wilde echter niet mee en de ontworpen plannen konden
niet op de gestelde dagen ren uirvoer gebracht worden.
Doch uitgesteld was niet verloren, dat hebben diegenen die
op 21e en 22e Augustus langs Blankenberghe zijn gepas-
seerd, kunnen vaststellen aan de noeste bedrijvigheid, 

-die

door de onvermoeibare Heer Rainotte en zljn ijverige en
lieftallige helpsters, de Juffr. Bernard, Hubert, Debaàr en
Prégardien, gedurende deze dagen rverd aan den dag gelegd
met.het hoog gelden in te zamelen en ererekens te vltopèn
ten bate van N{aatschappelilk Werk der Ontmijners.

l)e uitslagen waren weer schitterend : 30.000 frànk ko-
men ten beste Yoor onze goede werken. '

Wij bieden onze rvakkere vriend de Heer Rainotte, ziln
lie.fiijke helpsters en zijn ijverige helpers onze oprechte ge-
lukrvensen en betuigen hen onze diepe dankbaarireid.

Het Bestuur der Verbroedering Sektie 'West-Vlaan-

deren voorziet voor het einde van dit jaar nog een
Grote algemeneovergadering te Kortrij k-meer nieuws
z_al aan al de leden gezonden worden rve dringen er
4an ook op aan, opdat al de leden, en geen één uit-
gezonderd, zou opkomen naar deze uiterst belangrijke
vergadering.

Hulde aan de Ontmijners,,.
Toen heel de wereld overwinning vierde,
Stonden de jongens mer harr en ziel
De mijnen re zoeken waar 't onkruicl tierde
In hard labeuren ror men er bij viei.

l)e duinen getuigen van de dood die er maaide,
D'ardennen verkondeà 't onmenschelijk werk,
De heide ze roept nog wâar de vijand zaaide;
Overal teekende de dood met ziin merk.

Van de Noordzee tot de vlakke heide
Liggen hun lijken als zaden in 't zand
D'eeuwige verrijzenis te verbeiden,
Hoop op den oogst C), Vaderland !

Gij Vlaming of Waal, gedenk ulv helden'Wanneer gii komt in villégiatuur ;
Voor U vielen op deze slagvelden,
De joneens in 't ontmiiningsvuur !

NARCIS.



De
Al onze leden weten dat er sedert 1919 een prioriteits-

wet bestaat, die de kandidaten voor een openbare plaats
of de meeste agenten die reeds in dienst vr'aren, op ver-
schiilende lijsten rangschikt naar gelang de militaire ver-
diensten die hen volgens de wet werden toegekend..

Door de wetswijziging van 27-5-1947 werd deze veror-
dening uitgebreid tot militairen die aan de oorlog van
40-45 hebben deelgenomen.

Voor het toelaten tot de openbare betrekkingen worden
cle candidaten in vijf lijsten ingedeeld :

EERS'IE LI|ST : (wij vatten samen)

1o De militaire en werstanders, ooriogs- of politieke
gevangenen, oorlogsinvalieden die aanspraak hebben op
een pensioen uit hoofde van verwondingen of ziekte opge-

daan of verergerd in een strijdende eenheid, in de weer-

stad of gedurende hun internering of gevangenschap;
2o De Oorlogsweduwen;

*j:r3. 
Oorlogswezen die op 10 Mei 1940 minderjarig

TWEDE LIIST :

1o De militaire invalieden uit hoofde ','an verwondingen
of ziekte opgedaan of verergerd ingevolge de militaire
dienst gedurende de oorlog;

2o De militairen op de dagorder vermeld rvegens held-
haftige daad, degenen die voor 3 September 1944 de

geallieerde legers hebben vervoegd; de kriigsgevângenen
met minstens zes maanden gevangenschl,.p, de leden van

de \À/eerstand;

3o De politieken gevangenen en de Belgen die gedurende
de oorlog buitengervone burgertoerviiding hebben verricht.

DERDE LIJST :

De Belgische militairen die daadwerkelijk tegen de

viiand gestreden hebben.

VIERDE LIJST :

De Belgen die gemobiliseerd rverden en niet tot een der
vorige categoriëen behoren; de arbeidsweigenaars; de niet
gemobiliseerde rninderjarige Belgen die wegens oorlogsge-
rveld invalide zijn geworden; de gedeporteerden.

De VIfFDE LIfST omvat de or,erige kandidaten.

Ziehier waarin de voordelen bestaan :

Op voorwaar<len dat ze het vereiste puntenaantal hebben
behaald :

a) u,orden de candidaten van cle eerste lijst voor al de

anderen gerangschikt;

b) zien de candidaten van cie trvede, derde en vierde
lijsten hun bekomen puntenaantal onderscheidelijk met 10,8
et 6 )/o verhoogd.

Wij leggen er nog bijzonder de nadruk op dat de feiten
of diensten van v66r 10 Mei 1940 ol van nâ 7 Mei 1945
niet in aanmerking komen, voor hetgeen de oorlog 40-45
betreft.

In welke lijst moeten onze ontmijners ingedeeld worden?
Onze invalieden, in de twede lijst, zij horen echter thuis in
de eerste. De andere ontmiiners moeten ingeschreven worden
op de vierde lijst,.hun ,:r-dl.ld.. eljats.is echter,op de derde.
De ontmijners, die na 7 Mei 1945 hebben dieist genomen,
verwijst men gewoon weg nâ de vijfde, ze hebben zeker
beter verdiend.

Toepassing Yan de Prioriteitswet
Wij kunnen u echter mededelen dat er dringende voet-

stâppen werden aangewend opdat de ontmijners de juiste
plaats zouden verwerven die hen rechtmatig en billijk toe-
komt. Wij zullen niet rusten vooraleer rcchr is geschied.

Het spreekt van zelfs dat in geval gil een getuigschrift
moet inleveren voor de een of andere plaats, gii al uw dien-
sten moet opgegeven, ook dezen volbracht in uw vroegere
eenheid.

Het bekomen van getuigschriften loopt niet altijd van een
leie dakje omdat de meeste archieven van de legereenheden
in 1940 vernield werden. Er blijft dus maar een middel
over : beroep te doen op de officieren van c1e vroegere een-
heid, om zich van de noclige bewijsstukken re voorzien.
Het adres van al de officieren kan bekomen worden op het
inlichtingsbureel van het Ministerie van Landsverdediging,
Kazerne Baudouin, Brussel, het is voldoende , regiment,
bataljon en compagnie op te geven.

Het Ministerie van Landsverdediging dringr er bijzonder
op âan, dat al de âanvrâgers van getuigschriften hun voile-
dige eenzelvigheid opgeve (naam en voornamen, plaats en
datum van geboorte en adres). De vrijrviliigers dienen daar-
bij nog te vermelden, de datum van hun inlijving, eenheid,
stamboeknummer en datum van afzwaatng.

De leden, die in deze zaken moeiliikheden zouden ont-
moeten, mogen zich in alle vertrouwen tot de verbroedering
wenden, die hen met raad en daad za1 biistaan.

Tentoonstelling
der Ontmiining

te Brussel
Van 16 tot 3i Oktober zal een grotè renroonstelling

der ontmijning plaats hebben te Brussel in het N{u-
zeum van het Leger (Cinquantenaire).

Deze tentoonsteiling rverd ingericht tcn r-oordele
van het Sociale Werk der Belgische Onttl-rijners. Ze
za1 toegankelljk zijln voor het publiek alle dagen van
10 tot 12 u. 30 en van 13 u. 30 tot 17 u.

De ingansprijs rverd vastgesteld op 5 fr. voor de
r,olwassenen en 2,50 fr. r'oor de minderjarigen.

Gans de tluur van de tentoonstelling zullen in een
daartoe speciaal ingerichte zaal, door de Cinemato-
graphische clienst van het Leqer verscheiden docu-
mentaire films, uittreksels uit de fihlotheek van het
Leger, vertoond worden. De vertoningen zullen door-
lopend zijn, de ingangsprijs bedraagt zoncler onder-
scheiding 5 fr. per persoon.

Deze tentoonstelling die niet de uitqebreidheid zal
kenncn van de tentoonstelling die gehouden rverd in
1946 in de « Grands Magasins du Bon \{arché » te
Brussel, zal een meer doorgedreven technisch belang
aa nbieden.

A1 onze leden bevelen we \\,ârm aan een bezoek
aan deze tentoonstelling te brengen die op meer dan
een punt belang zal inboezemen en een gedacht zal
geven van de uitgebreidheid van het rverk dat ver-
vuid u,erd door de Ontmijninusdienst s,aarvan zii
deel uitgemaakt hebben. Elke zegge het voort...



sI-ÀNDRIES HULDIGE oP GRANDIOSE vlrJzE MAJooR SAMTJN

OP ZONDAG 6

Al van den Zaterdag af stond de gemeente St-Andries in
het teken van de herdenking der bevrijding van Septem-
ber 1944 .- Klokkengelui Èondigde het begin der fteste-
lijkheden âân, en aan het Gemeentehuis werden de vlaggen
van bevrijders e n bevrijden door den H. Burgemeester
Durein plchtig gehesen. De Bevrijdingsfakkel werd plechtig
ontstoken en heerlijk weerklonken in de avondstilte de
volksliederen van Canada en België. 's Anderdaags was gâns
St-Andries reeds van in den vroege ure met Belgische elrie-
kleuren behangen en bespannen - tal van groere hulde-
poorten waren aangebracht lr,aarop le lezen stond :

« HULDE AAN À4AIOOR SAN'IYN » of « HULDE AAN
DE ONTMIINERS ».

St-Andries had begrepen i.vat :rl van dank zij verschul-
digd was een de ontmijners en âan Majoor Samyn, een
harer eigen ingezetenen. Tal van gelukwensen en telegram-
men van huldebiijken kwamen die morgen bij ivlajoor
Samyn toe.

Feestelijk rvas de gemeente versierd maar nog {eestelijker
ging het er op de marktplaats âân toe ahvaar een vrolijke
Breugheljaanse jaarmarkt gehouden werd.

Rond 9 u. 20 krvamen (]eneraal Sevrin, N1a.joor Porre-
wyck en Commandant Linden op de gemeenteplaats te
St-Andries aan_, en werden er âân het gemeentehuis ver-
welkomd door Majoor Samyn.

In aanrvezigheid van hogervernoemden, het bestuur der
Vrijwillige Luchtbescherming van St-Àndries, tal van per-
sonaiiteiten uit de ontmijningsdiensten rvaaronder een dele-
gâtie der Sektie Oost-Vlaanderen sprak Majoor Samyn een

korte doch kelnachtige openingsrede uit. Na. een woordje
van dank geuit te hebben aan het adres van het gemeente-

bestuur die hare rvehvillende toelating gaf, aan 'len dienst
van Opruiming en Vernietiging van Springstofter, die hare
hulp verieende en âan cle P.L.B. die hare steun r,erleende,
verklaarde Majoor Samyn gelukkig te zijn dat de bevrij-
dingsfeesten dit jaar in het teken van den ontmijner geplaatst
waren. Verjoegen de Canadezen de vijand uit het land, dan
is het'dank aan de ontmijners. aangevuld door den P.L.Ber.
dat het land gezuiverd rverd van cle door hem hier nagelaten
helsen moordtuigen. N r nog een overzicht gegeven te

hebben over het rverk door de ontmijners verricht te St-An-
dries dankte N{ajoor Samyn alle aanwezigen. zowel mili-
taire als burgerliike overheden I Hierop verklaarcle Generaal
Sevrin de tentoonstelling voor geopend.

Treffend was het dan ook dat de eerste gedachte ging
aan hen die hun leven gelaten hebben voor het heil ven ons
land. In de eerste plaats waren de ERETABELS met hun
namen opgesteld in een sobere versiering midden der tal-
rijke mijnen - het u.as dan ook Generaal Sevrin die in
naam vân gans de Verbroedering een bloemengare voor het
herinneringsmemoriaal onzer gevallen makkers neerlegde.
Na de twee zaaltjes der tentoonstelling doorlopen te hebben
en de buiten opgestelcle mijnenvelden bezichtigd te hebben,
begaven zich ,de àanwezigen naar de Kerk om aldaar een

plechtige herdenkingsmis bij te wonen, ter bedanking voor

1:.l.rrtidtn, 
en ter nagedachtenis der gesneuvelde ontmii-

De H. Mis '"verd door een talrijke menigte bijgewoond,
in het koor rvaren de vlaggen der verbroedering en van het
twede ontmijningsbataljon opgesteld midclen àeze van al
de andere plaatselijke verenigingen.

ln z1)n kanselrede, verklaarde Z.E.H. Devos, zich geluk-
kig zich midden dier mensen te bevinden, die iedere dag
hun leveu veil hebben voor dat van anderen te vriiwaren.

6

SEPTEMBBR 1948.

Dat is het wat rverkelijke naastenlieide kan genoemd
worden.'Na de H. Mis volgde een bloemenhulde op de dorpplaats
aan de monumenten van beide oorlogen. In naam van de
Verbroedring legde Generaal Sevrin een bloemen-ruiker
neer voor het monument vân 1.914-18 wijl de plaatselijke
philarmonie onberispelijk het Te Velde klaroende. Kapitein
Samyn bebloemde het monument 1940-45.

s' Middags werd aan de aanwezige ontmijners een lunch
aangeboden door de plaatselijke sektie der P.L.B. De Heer
Minnekeer in naam der P.L.B. verklaarde zich overgelukkig
dit feest dit jaar te hebben kunnen inrichten in het teken
van cien Ontmijner 

- 
\À/âârna hij een welverdiende Hulde

bracht aan het adres van Majoor Samyn inwoner van St- An-
dries en éérste instructeur der P.L.B. Hierna kwam nog
dokter Vande Cappellen aan de beurt die in een luimige
en savoureuse speech enkele anecdoten der P.L.B. uit dèn
oorlog opdiste. Hierop dankte Majoor Samyn beide sprekers
en in 't bijzonder het plaatseliik P.L.B.Comité.

's Namiddags echter kwam de hoofdschotel, want ter
Torhout Steenwes wâs een kunstmâtig mijnenveld aange-
legd 'waar onze dappere stoere ontmijners een oefening gin-
gen geven omtrent ontmijning in al zijn hoedanigheden,
dit in aanwe zighe id van de gehele Gemeenteraad van
St-Anrdies en tal van vooraanstâande personaliteiten uit de
militaire en bestuurlijke wereld. Talrijke toeschouwers ver-
drongen zich halsrekkencl dan ook, om dit éénig gebeuren
mee te mogen leven en zreî 

- 
het was dan ook Majoor

Samyn die langs een luidspreker om een uitvoeringen uit-
leg aan al de aanwezigen verstrekte.

Tot slot vroeg Maioor Samyn één minuut ingetogenheid
voor de énig gevallen inwoner uit St-Andries nl. Maurice
Couvreur.

Onder het spelen van het Vaderlandslied kwam dan ook
een eerste grote hulde aan het daglicht wanneer de Burge-
meester Durein de driekleur van de plaat rvegnam wâarop
te lezen. stond :

« ONTMI}NERSLAAN »

en daaronder : « HULDE AAN MAJOOR SAMYN E. ».

Bevelhebber
der

Ontmijningseenheden
in West-Vlaanderen

1926-1946
Hierop knipte Generaal Sevrin het driekleurig lint door

en al wat overheid was stapte onder de torlen van de mars
van het IIe Ontmijningsbataljon de ONTMIJNERSLAAN
oP.

Hierna fJreep een troependéfiIé plaats en met de muziek-
vereniging van St-Andries op kop begaf de stoet zich naar
de marktplaats.

Om die mooie hulde te bekronen had dan ook een ont-
vangst ten stadhuize plaats.

\Mii verheugen ons ten zeerste dat bij deze Bevrijdings-
feesten de Ontmilners naâr het voorplan werden gebracht.

DENYS, Roger.

Onze grote fcrmilie . . ,

|ean Claude fanssens is verheugd U te kunnen
mede delen dat de kleine |ezus hem op 16 September
1948 een broertje gezonden heeft dat bij het Doopsel
le naam van PHILIPPE gekregen heeft.



Luitenant PIERRE BOVEROUX (veruots)

Iedere keer dat ik me naar Freeren begaf met de luite-
nant, vertelde. ]oseph me, zegde hij me : « Je hebt niets

gezien, of niets gehoord, is 't niet, Verdin ».

Ik antwoordde : « Heb geen schrik, miin luitenant, ik
zal niets zeggen...

'Wanneer de bijeengegaarde springsto{Ten uitgeput waren'
gelukte luitenant Boveroux er in zich in verbinding te stel-

len met Londen, die er zich mee belastte hem er te laten
geworden. Een gezondene vân de hemel, een officier-val-
tchermspringer, Commandant Robinsoh genaamd kwam
persoonlijk de verbinding tussen luitenant Boveroux en zijn
ôverste., uit Londen daarstellen. Deze Commandant Robin-
son, waarvan Verdin de echte identiteit niet kende, heeft op

hem een grote indruk gemaakt.

- 
Het wâs een kleine rosse die van niets schrik had,

vertrouwde hij ons toe. Een zekere dag vroeg hii mij :

Weet ge r've1 waaraan ge U blootstelt, mijn iongen met te

doen wat ge daar doet i il Ik twijfel er aân heb ik hem
geantwoord, maar van het ogenblik dat het om mijn luite-
nânt is, om mijn luitenant te volgen zou ik alles doen, om

het even wat... « Dat is heel goed, zegde hij me toen,,.

Het was in de omstreken van lvlanhay dat het neerlaten

der parachutes plaats had. We vertrokken rond 10, 11 uur.
Ter plaatse gekornen moesten we cle camion op een zekere

afstand van de omgeving waar de contâiners zouden neer-

komen achterlaten, wânt de nauwe modderige wegen die er

naartoe leidden waren onbruikbaar. Het rvachten op het
vliegtuig duurde dikwijls heel lang en men liep altiid het

gevaar dat onze gebruikte signalen zouden opgemerkt wor-
den door een vijandelijk verkenningsvliegtuig. Commandant
Robinson stak altijd zelf de lampen âân oP het ogenblik dat
men het eerste ronken hoorde van de grote vogel die in het
donkere geluchte zwierf. En ivelke vreugde dan .als we

zacht de kostbare kassen gevuld met springstof zagen neer-

komen. Er waren er gewoonlijk 12 en elk van hen woog
90 kg. Het wâs geen gemakkelijk werkje hen allen te gaan
opzoeken want sommige bleven vasthangen in de bomen.
Vervolgens moesten we die dan naar de camion brengen. De
terugtocht geschiedde dan gewoonliik voor het ontwaken
van de zon. Vandan af bestonden er voor onze groeP talrijke
gevaren. De ontmoeting met een patrouille of met feldgen-
darmen kon catastrophische ger,olgen teweegbrengen, \rat
ons dan ook na de vierde parachutage overkwam.

EEN GROOT GALA CONCERT
Op 3i October om 15 u. za1 in de zalen van het

.Muzeum van het Leger (Cinquantenaire) een groot
gala concert georganiseerd worden ter ere \'ân onze
Ontmijners.

Dit concert clat gegeven r.vordt met de mederver-
king van de muziekkapel der Gidsen, geplaatst onder
de leiding van de muziekineester Luitenant Poulain
zal een grote rveerklank vinden en za1 het rvintersei-
zoen in de hoofdstad openen.

Niemand twijfelt er aan dat deze Ieesteiijkheid de

gunst der hoge Overheden vân het Land zal mee dra-

gen en een uitgelezen publiek zal aanlokken.
, De prijzen der plaatsen ziin vâstgesteld op 100,

50 en 20 fr., ten voordele van het Sociale Werk der

Belgische Ontmijners.

FIet was 3.30 U., de operatie was naar rvens verlopen en
de camion van D.O.V.O. was volledig r,oi geladen met con-
tainers die gevuld waren met dynamiet. Zijn twee fonkelen-
de lichten doorboorden de duisternis en cle slaperige gehuch-
kalm, niets verdachts op de verlaten wegcn. Zonder het te
weten naderden r.ve doorheen de vele dorpen het eindpunt
ten werden gewiegd door ztjn machtig geronk, alles rvas
vân onze expeditie : Henne. We rvaren de brug te Aywaille
voorbij gereden toen er plotseiing in de verte een rode
schijn verscheen : een schijn die bervoog... Weldra herken-
den we de haltsignalen der feldgendarmen. Critische ogen-
blikken rvaren het.

r< Wat moet ik doen )), vrâagt Joseph. « \\Ie blijven voor
niemand stilstaan ». antwoordde luitenant Boveroux snel. Je
hebt het goed verstaan. hein », dringt Commandant Robin-
son âan, « !'oor niemand blijven staân ». De chauffeur
houdt het hem voor gezegd, hij is nu dicht bij de rode
lamp die hangt te rviegen in het midden r.an de weg, twee
schaduwen u,orden zichtbaar. De chauffeur verandert zijn
snelheid, \iertraagt zijn voertuig, en dan op het ogenblik dat
hij nog slechts enkele meters vân de trvee Duitsers verrvij-
derd is geeft hij terug volle gaz en de camion herneemr
zijn aanloop in een geweldig geronk... Hebben de twee
ongewensten de tijd gehad om zich op het te trekken ?:
Niemand weet het, zo snel en zo handig is de berveging
uitgevoerd: « Ik heb de indruk dat ge ze soed en mooi
verpletterd hebt », zegde luitenant Beveroux. « Ik ook, ant-
woordde Comrnandant Robinson. ik ook meende twee schok-
ken gehoorcl te hebben op de spatborclen.

Zonder verdere hinderpalen bereikten lr,e llenne waar een
agent van luitenant Boveroux in een electrische cabine alle
containers opsioeg, v,taar ze dan later zouden weggehaald
worden door een andere camion die de springstof naar Brus-
sel zou brengen \\taar ze onder verschillende groepen zou
verdeeld worden.

Indien het nodig rvare geweest dan zou luitenant Bove-
roux alleen voldoende ziin geweest om de overlevering der
stoutmoedigheid in de schoot von DOVO te doen onrsraan.
Flelaas, indien zoals het latijnsce spreekrvoord zegr her for-
tuin ziin beste gunsten, behoudt voor de stoutmoedigen ge-
beurt het dat het hen ook zijn rvrede onverschilligheid
laat voelen. En nochtans kan men zich een meer verdiens-
telijke stoutmoedigheid inbeelden dan deze van de man
die niet tevreden met zich bloot te stellen aan de geduchte
verrassingen van de oorlog in de schaduw, zijn technische
bevoegdheid onder dikwijls heel gevaarliike omstandighe-
den in de dienst stelde van de Geallieerden.

Alle tuigen : Obussen, bommen, torpedos van Engelse
oorsprong die DOVO tot taak had te verzamelen, bestudeer-
de hii volledig tot in de kleinste punties en maakte vervol-
gens een verslag op over de onvolmaaktheden die het spring-
tuig hadden belet te ontploffen, die verslag r.verd overge-
maakt aan Londen. Zekere âvond, terrviil hil bezig was de
middenbuis van een Engelse bom Ios te schroeven vervorm-
de een hevige ontploffing luitenant Boveroux vân een ste-

vige jongen die hij was in een arme gewonde, verminkt en

[Jans met bloed besmeurd. Een oog doorboord, een dubbele
schedelbreuk en talrijke verwondingen aan ziln linkerarm
schenen hem ten dode opgeschreven te hebben. Maar de
man had buiteqewone bronnen van levenskracht en ziin stoer
gestel overwon alle diepe beten van het schroot.

(zie iervolq blz. 8)



s@G[A[E KR@NIEK
Men stelt alle dagen vast dat de grote meerderheid

onzer medeburgers een volstrekte onverschiliigheid aan
den dag legt ten overstaan van deze belangrijke kwestie.

Wij m-enen echter dat deze onverschilligheid grotelijks
te wijten is aan de onr,vetendheid omtrent de weldaden, die
het stelsel van de .Sociale Zekerheid de mensheid bie dt.

'Waarom er dan niet over gesproken en zelfs zo dikwijls
rrrogelijk, in voldoende eenvoudige bewoordingen opdat
iedereen begrijpe welk op dit gebied zijn rechten en zijn
plichten zijn.

De Sociale Zekerheid omvat een geh:el van bepalingen.
h:treffende de Verzekering tegen ziekte en ongevallen, tegen
rverklcosheid, de familie vergoedingen, de jaarlijkse verlo-
vcn of b:taald verlof, de oud:rdomspe nsioenen,. enz.

Deze maatregels zijn voornamelijk gesteund op gelde-
Iijke samen-,verking en zij trewerk:n irr hun toepassing het
b:ginsel van d: saamhorisheid en de onderlinge hulp.

De Scciaie Zekerheid ber.ordert cle besctrai,ing en de
vccruitgang, doch zonder de bijdrage van ieclereen kan zij
ncch leefbaar noch w'eldoend zijn.

Zonde:' de Sociale Z:kerheid staai cle rnens alleen op cle

rvereld. Hij en de zijnen hangen af van zijn iverk. Alleen
kan men niets tegen te ongevallen die z.ijn gezin of hem
zelf kunn:n ove:-kom:n. Men zou haast moeten zeegen dat
h:t leven en de gezondheid van de zijnen minder kost-

baar goed zijn dan de ro:rende en de onro:ren de goederen,
die n-ren zonder verrvijl t:gen brandgevaar doet verzekeren
met de vaste hoop jaarlijks de premie te mogen betalen

zonder ooit te moeten kennis maken met he: zozeer

gevreesde onheil

Helaas, het is niet zo gestelcl met de gezondheid clie wij
moeten verdedigen 1e,1en ziekten en ongevallen lan al'le aard

die ons bedreigen; niemand weet wat er ons te rvachten

staat. Tegen deze bedreiging bestaat er slechts de Verzeke-
ring tegen ziekte.

Sinds 1944 ziln a\ de loontrekkende en bedierrden in
dienst van een werkgever onder\.'ÿorPen aan de verplichte
bijdrage voor Maatschappeliike Zekerheid. Meer dan vier

mi1lioèn rnedeburgers. genieten alzo van de voordelen van

deze nieuwe wetgeving die op de gePaste tiid is gekomen.

Maar er blijven er evenveel die er zich vriirvillig moeten

aan onderwerPen. Ook wenden wij ons vandaag tot 'deze

câtegorie van lezers en râden heq nadrukkeliik aan zich

bii àen ziekenkas te laten inschrijven, vrijrvillige stortingen

te doen voor een ouclerdomspensioen of een verzekering oP

het leven te nemen.

De gevraagde bijdrage kan zeer hoog schijnen \roor som-

migen, welkà menen nooit hulp of steun nodig te hebben.

Miischien zullen wij ons hiercloor enige Yermaken moeten

ontzeggen, doch wat geeft zulks; het zeker middel dat zi1

ons ii-de hand geeft om het noodlot tegen te-gaan en de

zorgeî voor morgen uit de weg ruimt, vergoeden ons toch

ruimschoot voor de opoffering die wij ons moeten getroosten'

Menig ontmijner is sedert zijn intrede -bii het leger bii

geen ziËkenkas aangesloten uit voorwendsel clat hij zelf

kosteloze geneeskundige zorgen ontvangt.

'W'aarom dan ook niet vrouw en kincleren verzekerd

opdat zij ook van de gepaste geneeskundige zorgen zow7"fl

I

kunnen genieten in de beste en voordeligste voorwaarde;r.

In deze zin handelen zou u nier alleen beschermen regen
uitgaven die buiten uw bereik liggen, maar u in de moge-
lijt stellen beroep te kunnen doén in geval van nood op
befaamde dokters en zou u bijzonder de voldoening schen-
ken. uw volledige plicht vervuld te hebben tegenover uw
gezrn.

Verliezen wij niet uit het oog, dat de man clie een huis,
gezin sticht, een vro'uw neemt die hem kinderen schenkt
zekere rechten en voordelen iii de mâatschappij verovert.
maar ook zwâre verânnvocrdelijkheden op zich neemr._

Hii heeft zijn vo11e plicht niet geclaan, zolang hij rlr
nodige voorzorgen niet genomen heeft on-r het '"velzijn van
zijn huisgezin te behouden in geval hij z:lf claerr.oo: niet
me:r in staat zou zijn.

H.bt gij u reeds de vraag gestelcl ,, Is rle to:kornst vrrr
n-riin g:zin verzekerd, rvat er rnij ook overkome i ,,

Verge:t echter niet u Dat het nroit te laat is orr w,el tc
doen ».

Luitenant Pierre BOVERO UX
(r,en'olg van cie blz. i :

Op het einde van de maand luni 1942 rvas hij r,olledig
hersteld. Hij hernam zijn veelvuldige taak ten clienste van
ziin 1and, wânneer op I TOstober van hetzelfde iaar. inge-
volge een tekortkoming van een Brussels âgent de Gestapo
hem te Grivegnée kwam âanhouden. Alhoeu,el ons alle iuis-
te inlichtingen over de onr,ragingen die de onversaagde pa-
triot te ondergaan had in het gevang te St-Giiles ontbreken
is het heel waarschijnlijk dat hii onderrvorpen u'trd aan d:
verschrikkelijke behandelingen die de Duitsers voorbehiel-
clen aan de leiders der organisaties die weigerden hun ge-
heimen te verklappen. Op 14 December kwam luitenant Bo-
veroux terug te Grir,egnée maai in een kist. l)aar men zijn
ljzeren rvil niet had kunnen plooien hadden ziin b:ulen hem
gemarteld tot de dood volgde.

Zo stierf de eerste overste van DOVO. Indien men het
.woord « Held » dat anderen minderwaardig hebben gc-
maakt door eerr meer algemeen gebruik wil toekennen in
de oorspronkelijke frisheid van zijn meest verheven betekc-
nis, dan is het wel aân een man lijk deze.

En voor de grote of kleine verenigingen allen in dienst
van eenzelfde ideaal is niets meer waard dan het zedeliik
overrvicht vân een groot voorbeeld. Dit verschiint in enige-
mate volledig en geheel in de ziel, r,erdeeld door al deze
verenigingen en werkt in op de geesten en op de harten
zoals een oproep of een order. Alzo is de naam van luitenant
Boveroux die met gouden letters in cle iaarboeken 'r,an

D.O.V.O. neergeschreven werd meer rlan de herinnering
aan een dode : Het is aan cle andere ziide van het graf een

levende en voortdurende lea vân stoutmoedieheid, van hel-
denmoed en van volleclige toewiiding aan het Vaclerland.

D.O.V.O. ook heeft eèn verleden, overleveringen. verle
vendigd door een groot licht : de ziel van hun overste die
een HELI) rverd' 

NIEM.R

(Met de rvehvillende toelating van « Cæurs Belges »)
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1. Eglise de La Panne. - 2' Ilarmonie de Mouscron - 3' Fanion

2e Batàilton. - 4. Drâpeau de la FrâteÏnelle - S Coulonne - 6'

Uu"rul.r"etCdtVanalerHeydt'-TMaiorSamiin-8'MajorPor-
rewijck. - 9. Lt Compère - l0 Groupe d'Anciens - 11' Fânion

1er Bataillon. - 12. La Foule' - 13' Détâchêment - 14' Lt-Géiré-

ral Van Strijdonck de Burkel' 1 15' Musiquc FÛ)'ce rtavale' - 16'

Général Sevrin. - 17. Drapeaux tles déiégations

1. I(erk van De Panne. - 2 llarmonievan Moeskroêrt'-3'Vaan'
del van het 2de Bon. - 4.YLag 

'ler 
verbroedering' * 5 l(roon' _.

6. Meter en Cdt vanaler Hevttt - 7' Majoor Sâmijn' - 8' Majoor

Porrewijck. - 9. Lt Compère. - 10' Groep Outlontmijners' - 11'

vaândel lste Bon. - 12. Het Volk' - 13' De Af'teliûg' - 14' Lt-Ge'

neraàl Van Strijtlonck de Éurket. - 15' Muziekkapel veû de 7æe'

macfrt. - 16. Generaal.SeYrin. - 1?, Yaandels der afgeY&srdigden'


