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Onze dnuibare Verbroedering ziet haar taak voort-
gezet en het is dan zel<er niet het ogenblijk van ze in
d-e steek te laten.

Wij denken tiat zij, zoals in het verieden, nooit aan
hale taak is tekort gekomen, en wij zijn van plan in
een volgend artikel u door duiclelijk sprekende cijfers
te tonen de uitgebr:eidheid van haai: tussenkomst Tal-
lijke onirnijners hebben ons hun trouw en aanhanke-
lijkheid betui.qd door toe te treden tot onze kring.

Maar er blijven er nog achter, wij richten ons tot u
orn de trom tc roffelen en de twijfelaars aan te zetten
zich te schalen onder cle plooien van onze vlag.

Ter- gelegenheicl van het nieuwe jaar, ben ik de
tolk cler leden van onze Beheerr-aacl om U allen de
hartelijksie gelukvuensen aarl te bieden.

Allen die in de D.O.V.O. gebleven zijn vinclen hier
onze wensen hun taak zien voort te zetten zonder
ongelukken. Aan hen die hun werk hervat hebben
wensen wij dat ze daarin de verhoopte voldoening
vinden.

En allen wensen wij een gelukkig leven in een fa-
milie ra,aarin .zreugcle en voorspoed heerst.

Generaal SEVRIN.
Voorzitter der Verbroedering.

I
Zeven jaar ver'liepen leeds sinds, lve fier', om het

-vertrour,\,en dat de Heer Minis'rer" van Landsvercie-
diging ons had betoond, toen ttij ons de opdracht gaf
het land rzan mijnen te zuiveren, ons aan het welk
gezet hebben.

Waardig mogen wij het hoofd opheffen en ons-
zelf gelukwensen voor cie vervulde taak.

NIaar ons werk is nog niet gedaan. Twee tot dric-
honderd van de pioniers uit het eerste uur werken
verder. De gevaren ziin nog geenszins verdwenen,
want onlangs nog hebben trvee onder hen hun leven
er bij ingeboet en drie anderen werden geu,ond door
hun gevaarlijk werk voort te zetten.

En zo werd c1e lange martelarenlijst der ontmij-
ning ncg groter.

Op de dlempel van iret nieuwe jaar gaat onze
eerste gedachte natuurlijk naar hen die ons verlieten
in de kracht der jaren, slachtoffers van hun moed en
zelfvei-loochening, ook naar hen die rzerrninkt werd.en
maai wier leerl getemperd wordt door de gedachte
aan het edele doe1, dat ze nastreefden en bereikt heb-
ben. Wij ziin ons bewust van de ei.nst cler taak die
voortgezet vrordt en 'uvij wensen alleen maar dat ze
voortgaat zonder pijnllijl<e gevolgen noch voor de
oude noch voor de nieutve ontmijners.

Dit jaar j.mraers kwamen jonge militianen de lan-
gen der ouden veivoegen van wie ze in den begin ne
kostbare lessen kregen.

\Mij zijn er verzekerd van d.at ze, in bezet Dr_rits-
1and, onder de leiding van een bekwaam officier enyan gegradueei'den, die in onze school opgeleid werden
en sinds het begin in cnze rangen degelijk onderricht
zijn, naar het voorbeeld van de oudàren, koene ont_
mijners zullen worden.

DRAAGT GIJ UW ZWARTE

MUTS BIJ ELKE BETOGING ?



DE ONTMIJNER

Het leven in de
Il D.o.v.o, in lg5l

Zidnier enige cijfers, die
rrergeten en onze dienst
telesseren :

Na ernstig bedreigd te zijn
is de D.O.V.O. gebleven,
maar dan toch erg verinin-
cierd. Hij bleef standhouden
met een Dii'ectie en vijf pe-
loions.

FIet effectief slinkt van 300
toi 260. Het gePresteelde
vrer'k van onze ontmijners
heelt de beslissing van de
minister «zomaar niet zon-
dermeer onze dienst te ontze-
nuwen» tenvoile gewettigd.
de Kameraden die ons niet
veriaten hebben zeker in-

ACTIEF

Aantal d.er ontvangen aanvragen in 1951 : 3700'

Aantal der gemecnten clie op hun aanvraag, ten-
minste één keér in 1$51 het bezoek hadden van de

D.O.V.O. : 1127 ; (I-Iier valt aan te stippen dat het
Rijk 2670 gemeenten te1t.)

IIet gewicht clel grote cntplofiingstuigen is natuur-
lijk veiminderd in vergelijking met de voorbije jalen'
v"lant cle tijd van dg . glote hopen, is zeker voorbij'

Ter piaatse zu1len wij dit jaar 1380 Ton verwijderd
hebben. Onze Ontploffingspiaatsen hebben in 1951

2,,-tv.iat 1720 Ton van die tuigen onschadelijk gemaakt'

PASSIEF

ilet Passief, Cit jaar, is aanzienlijk.. Wij hebben
ve eI ver'loren. \Mij rouwen om de dood van twee kame-
laden, tien -werden gekwetst van wie twee ernstig' Het"

laatste builetijn heeft een kort relaas gegeven van de
katastroof van MEERDAL (twee doden en drie ge-

hwetsten).
De D. O. V. O. heeft buiten de gewone opdrachten,

in 1951; drie voorname rverken vervolgd of aan-
gevat, te weten :

-- Het wegnemen van een depot van ontploffings-
tuigen 1914-1918 te ATTRE (Henegouwen).

- - Het \Megnemen der ontploffingstuigen van het fort
van STEENDORP (Antwerpen).

- 
Het wegnemen van een depot van ontploffings-

tuigen te KWATRECHT (Vlaanderen).
De laatste dagen van het verlopen jaar werd een

Duitse bom van 1000 kilo onschadelijk gemaakt en
rü/eggenomen te BREEDENE, waarschijnlijk met vals-
irik (een Zus. of met fotoelectrisch cel.).

Indien het werk de moeite loont, en alles wijst erop

clat het zo is, cian zal een volgend artkel in het bulle-
t:jn van de Verbroedering aan de Anciens uitieggen
r,r'at er te BREEDENE, naar de kostbare aanduidingen
van ons Strrdiecentrurn gedaan is.

ENTGE BESCHOUWINGEN OVEB IIET EENDE-
frIENT:

Ik meen clat onderstaande formule een idee geeft
vair de activiteit van de mannen :

R:nxp + p,

NN
: rendement n : getal der aanvragen
nagezien gewicht (t.) p' : vernielde gewicht (t.)

N : aantal der ontmjners

RENDEMENT IN 1951.

3?00x1380 + 1720
19.645

260 260

Vcor het geheel van de D.O.V.O. :

AIs lvij een vergelijking maken van de prestatie van
oit jaar met die van 1950, aan de hand van de zelfde
formule; dan was Ut"i 

O 6 6 b

Lrjk wij het zien, hebben de mannen van de D.O-
\'.O. stand gehouden en wij moeten zeer tevreden zrjn
over hun werk in het verlopen jaar.

Wij hopen dat het rendement nog opgedreven wordt
in 1952, met in achtna.me van de gezondheid en het
leven van de ontmijners.

trr is voiop sprake dai de D.O.V.O. naar de troepen
van de . Ordonnance " zal overgaan. Dit is wel een
beetje vervelend maar r,ve zullen toch voortgaan onze
leuze toe te passen :

" Geen ziele klein "n Aan de schoonmaak ,
" Zonder vaar noch vrees »

Daar ik dit artikel op 31 December neerschrijf,
:t'i-rt ik het mij een piicht en een vreugde al onze ont*
nijners te bedanken en geluk te wensen. Ik heb het
nooit lastig gehad chef van zo een troep te zijn die
mij in de uitoefening van het bevelhebberschap diepe,
voidoening gaf.

Ik wens aan allen, alsmede aan al de trourn'e lezers
e'en gelukkig en voolspoedig jaar 1952. Ik wens vooral
aan de laatste twee gekwetsten, slachtoffers van hun
rnoed en plichtsbetrachting, een volledig en spoedig
helstel..

Majoor der Genie, R. PORREIVIJCK.
Chef van de D.O.V.O.

Aci-'lru nt6

M rr{ehi

ft



DE ONTNTIJNER

\Yii beginnen uandaag met de pttblicatie Dan cLe tlistoriek uan het VernietigingsT'»el,olon. »an,
OtttplofJingsturgen (V. P. O. 1'.) dat opereerde in bezet Duitsland.

Alhoetoel de eenheid nlaar klein uJ(Ls heeft ze toclt in de bezette Sectoren door ons leger, een
grote bedrijuigheid aan de dag gelegd.

Ka'pitein Snijers, ottd-beuel.hebber oan het V. P. O. T. heeft ons de mooie broch.uur r»illen
ter ltand stellen, die cloor zijn zorgen t»erd uitqsge'ûen en u)adraan u:il de Historiek ontlenen.

zou afhangen van de Cie Parc en van de A.A.A. Gn.
(Algernene Administratie der Génie) vanaf de 1-4-46.
2. IIet Peioton te llliddelkerlie.

Og 1 April
OPLEIDING

ging het Peloton van Verviers, t,oen de
eerste opleiding gedaan was naar
Middelkerke vaar het opgenomen
werd bii de Cie Palc van Ontmij-
ners Bataillon.

Vroeger reeds was er een Peloton.
bestaande uit ontmijners-soidaten
van de klas 42 die uit het ontn-rii-
ningsbataillon kwamen, daar einde
Maart 1946 opgericht. Het moest na
een aanvullende opleiding van een
maand " Bomb Disposal " naar iret
B. L.- (Bezettingsieger) gevoerd
worden. Het vertrek \À/as voorzien
op 1 Mei.

Dit laatste Peloton zoü d.an op
1-8-46 aangevuld worden met mili-
tianen die uit Verviers kwarnen en
dan vijf maanden speciale opieiding
ontvangen hadden. De datum van
vertrek naar het B. L. die voor de
iste Mei rroorzien \Mas, \Merd uitges-
teld tot de 6de en vervolgens tot 27
Mei.

De trein, te weten 1 moto o Nor-
ton ,, 1 camionnette 750 kgr., 3 ca-

mions o Fordson , 3 T., 1 Jeep werd in ontvangst
genomen respectievelijk te PACR Bruss. de 16de April
1946 en te Brasschaat de 24ste Aprll 46 en te Cas-
teau de 13-5-46.

Het materiaal (A. F. G. 1098) werd ontvangen
fort VIII te Hoboken de 3 NIei, bewapening
l8de Mei.

Een nota van 10 mei, uitgaande van D. T. Gn. (het
Technisch Departement van de Genie) kondigde aan
dat het in te nemen kantonnement in het B. L. te
Aken zou gevestigc{ worden en dat de Chef van het
Peloion (sinds 27 Maart Luitenant Snijers) moest
overgaan tot een verkenning ter plaatse zelf. Intus-

IN
de

HET VERNIETIGINGSPELOTON
VAN ONTPLOFFINGSTUIGEN

HISTORIEK
1. IIet Peloton te Yerviers,

OPRICIITING

Het M. A. (Ministerieel Ambtsbericht), M. L. (mi-
nistelie van Landsverdediging), A. L. S. (de 41ge-
mene Legerstaf), Sectie B van 11 Januari 1946, van
de organismen van het Leger schreef
namelijk de oprichting voor op da-
tum van 1 Februari 1946 van een
Vernietigingspeloton van Ontplof -
fingstuigen Zijn eigen O. T. (orga-
nieke Tabel) 413/1 gaf het plan van
de organisatie : een totaal effectief
van 25 man, soldaten en officieren
inbegrepen.

De zetel 'n,oor vorming en oplei-
ding werd te Verviers gevestigd ;
taairegiem, Vlaams, het effectief ge-
vormrl door soldaten.

De-administratie zou gedaan wor-
den door het A. P. Gn. (admi-
nistratief Peloton de Genie) om dit
geheel van eenheden te organiseren
en te leiden verzekerde Majoor Piel-
tain het beleid in de kaserne Ma-
joor Cogniuax. Het Peloton stond
onder het bevel van Kapitein Bou-
dard.

Een nota van het A. H. K. (at-
gemeen Hoofd-kwartier) op datum
van 8-3-46 -vroeg dat het V. P. O. T.

lndien dit bulletijn u bevalt, bewiist
het ons, door gevolg te geven aan

de oproep in het artikel onder
aan bladzijde N'14.

lrL het kantonnement, een echt

" Ontmijnershoek3e ".



DE ONTMIJNER

sen voorzagen rie ordels
(toen was er maar een D. I.

van de Bezettingsdivisie
in het B. L.) de aanhech-

In de muil ra.n. de kro.ter, t:oorbereidselen tl.n »ernietiging

ting van het V. P. O. T. aan de Gn. I. D. (Genie van
de Infanterie Divisie) die het deed afhangen van de
2 Cie te Kornelimunster-bi;-Aken. Bevestiging werd
ten andere gegeven op 31 Mei door l-ret Algemeen
Hoofdkwartier.

In cle morgen rran 27 mei. na de groet aan de viag
te [{icldel]<erir, 1rr-rk het Peloion met Besten'rming naar-
het B. L. en kwam te Aken aan in de l4axstlasses
om 20 :-rur.

3. IIet Feloton in bezet Duitsland.

Na zijn instaliatie, hield het Peloton zich bezig met
het wegnemen en velnietigen van de ontpiofflngs-
tuigen die ontd-ei<t waren in de verschillende krvartie-
ren en kantonnementen die door cie Belgiscl-re en ge-
allieerde eenheiien ingenomen lverden.

Die tuigen waren voor onze troepen zeer gevaar-
1ijk. Men zal zich nog het droevig geval herinneren
ciat zich voordeecl te Aken in Juni 1946. De ontplof-
fing van een Riegelmjne in de koer zelf van de Kor-
neri<azerne zou de cioorl voor gevolg hebben van een
offieier en vier manschappen van het Batalllon.

Hierbijgevoegd, a1s aanhangscl cen uitgestipoelci
tabel van de activiteiten. NIen moet aanrnerken ciat
deze voor meerdere dagen voor eenzelfde opdrach-i
golden.

Meer nog, in't vooruitzicht van de eventuele op-
dracht van de supervisie der ontmiining in de Bel-
gische sector, voornameliik de Siegfried ii.jn en de
bossen van de Eiffel. werd nauw contact genomen en
bewaard met de Engelse " N{ine Lifting , die eveneens
te Aken gevestigd was.

Op 26 October 1946 wercl de Chef van het Pelo-
ton, Luitenant Snijers aangewezen voor de schooi van
gegradeerde Candidaten der Genie te Namen, en
\rervangen dor.ir luitenant Desmet.

Op 29 Januari 1947 werd het Peloteen nieurv l<an-
tonnement aangeciuid, te q/eten Kazerne I rrervolgens
II Bon Bevrijding te Duisdorf bij Bonn, zi;'n nieuw
korps de Cie Farc en At. Cnne,/Gn was in dezelfde
biok.

De eers'ue Eebruari werd het Pon een administra-
tieve eenheid en op 14 Februari 1947 nam iuitenant
Snijers opnieuw het bevelhebbersehap op. HaIf April
mocht op zijn aanvraag, dank zij de velwillendheid
van het 2de Bur. E.M./C.A., dezelfde officier, aan-
wezig zijn als militair waarnemer bij het laten sprin-
gen van het eiland Helgoland.

In aanhangsel, kopij van een verslag, opgemaakt
als gevolg van d,ie opdrAcht en gericht aan de Com-
mandant van de L C. A.

Op 20 Maart 1941 gaf de E.M./C.4. het Peloton een
nieurwe opdracht; in orcie brengen van ontploffing-
stoffen voor de vernieting van bommen en aller-
Ierhande ontpioffingstuigen die samengebracht wer-
den : te Keulen, Aken, Lüdenscheid, Unna, Olpe.

In clie verschillen<ie centra waren de meest ver-
scheidene ontploffingstuigen aangebracht : van ge-
weerkogels tot bommen van 2.000 kilos : granaten,
obussen, raketbommen, panzerfaust, mortierbom-
men, ontplofbare bommen van alle kaliber zowel duit-
se als geallieerde latex brandbommen, enz.

De meeste waren losgeschroefd, maat er bestond
nog sieeds een ernstig gevaar voor het hanteren voor'-
al wegens hun trn,ijfelachtige staat van bewaring.

Dit werk zor-r uitgevoerd worden na afspl'aak met
irct geinteresseerde « Military Governement ".

Het gebruikte explosief (ontploffingsmateriaal) tij-
dens de vernietigingswerken was het " B0B Piastic-
Nobel " groenachtig van kleur met een geur van
massepain. Alhoewel het minder stabiel was dan het
T. N. T., was het toch makkeli.jker te hanteren en
hct had een groter brandvermogen.

Het gebruik in kieiire hoeveelheden gaf geen aan-
leiding tot die geweldige hoofdpijn die ervaren werd
bij gebruil< in grote hoeveelheden.

Na de nodlge verkenningen na de vernietigings-
terreinen gevonden te hebben, en na het bekomen van
de springstof begon het werk te Keulen de ?de Mei
1 947.

Het tabei hier onder geeft een overzicht van het
geclane werk.

SECTOIi tr(EUI,EN

Plaais t:o.ss Vernietiging : Biekendorf bij Keulen.

MAANDEN
Getal cici Gebruikt Ontplof_ Vernieicl
Vernlelate exPtOSlCl fers in TOnBommen (808)

Mei 1947 ...
Tuni 1947 ...
Juli 1947 ...
Augustus 1947
Scptember 1947

October 1947 ...
November 1947
Februari 1948
April 1948

572 41.500 299 155 T.
206 6.875 41 16 T.
714 12.750 57 23 T.
s6 5.000 26 12 1.

1) -Werk te Aken (zie verder).
2) a) Verkenning van werkterrein

I. C. A.
b) Afschroeven van fusée bom-

men " Weco " (zie verder).
195 12.500 79 22 î.
W'erk te Aken (zie verder).
68 2.250 36 10 T.
53 7.375 45 t2 T.
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55 l)oeombornaeht )e

Zo dtt geen Kerstvelhaal is, dan zon het toch tenminste een sprookje kunnen ziin. Deze " Decembernacht,
die ntr een traditie geworden is en ingericht wordt ten vooldeie vetn de Vei'broedering der Ontmijners is zeker
wei de mooiste manifestatie van het winier"seizoen in de stad Vervlers en is zonder twijfel een hele gebeur-
tenis.

Die geestdrift welke zij in het Vervierse midden verwel<t en het groos succes die zij ieder jaar kent is te
danken aan hare inrichter ROBERT RAiNOTTE, FREIIDY DEPRESSEUX, een groep jonge meisjes uit de ari-
stocratie en het Luikse Komiteit der Verk;roeclering die 7166 geen moeite sparen voor dit feest.

Dit jaar werd het vr:oegere succes nog overtloffen, daar Frinses JOSEPHINE-CHARLOTTE haar Bescher-
ming toegezegd had. Een massa volk, die van alle hoekgp- van het Arrondissement, ja van gans het land, was
toegekomen; baande zich een lveg naar de."veelderige Salons der Koninklijke Harmonie die in een fonkelend
licht baadden.

Zogauw de genodigden binnentraden (urant de deuren u.'erden opengehouden door lakeien in Louis XIV
ornaat en met pruiken) konden zij de sierlijk opgestelde tafels met bloemen bewonderen. De keurige toiletten
en zwart habijt weerkaatste op de fluweelzachie licht doorschijnende schouders van jonge en lieve meisjes
van wie men niet zeggen kon of het vrouwen \ raren als bioemen zo schoon. of bloemen die vrouwen geworden
\À/aren. Dit ensemble schiep de meest uit gelczen ambiance die men zich kan indenken.

Aan de eretafel, waarboven een
delicaie hand, het portret van de
Frinses gehangen hacl, hacld"ern piaats
gcnomen :

Goneraal SEVRIN. Nationaal
Voorzitter van cle Verbroedering der
Ontmijr.ei's ; de lleer BISSOT, arïon-
clissementscommi..:saris : Maj ool COP-
PiETERS. Comtnand,ant van het gar-
nizoen van Ve::viers en zijn Dame ;

lVlajoor LINDEN, geu/ezen Com-
manda;rt van hct CntmijnerskorPs
Brabant-Limbu.rg en ziin Dame ;

Major STEYAERT, van het garni-
zoen vân Verviers ; Major FINE en
lVîcvrou.lv ; Comrnandant DOIIET,
Chef van de Sectie der Onimijners
iran cle pi:ovincie Luik en Mevrouw
Kapitein VANDERYDT. Erevoorzit-
tcr van cie Verbroedering cler Ont-
r-nijnrrs. Sectie Lu.ik : De Heer Vic-
i:cr: PEHEE, \roorzitter van het Een-
heidsfront en hllet rouw : De Heer
Paul BETTOITVILLE .\roorzitter van
de llarmonie : De Heer Joris DEL-
FORTRIE, onder-Voorzitter van de
I{armonie en }.{edame ; H. \MAN-
KENNE, Secretaris van de Harmo-
nie en zijn I)ame ; H. Marcel L.{L-
LEI\,IAND, onclcr - Voorzitter der
Luikse Sectie van de Ontmijners en
zijn Dame; Mevrouw BOVEROUX,
weduwe van een Officier - Ontmij-

ner die ais held stierfl Dokter PHTCNOII en §{evrouwi H. Robi,rt RAINOTTE en zijn Dame: en H. }-r"ed-
cly DEPRESSEUX en zijn Darne.

Hadden zich veroi;tschuidigci : in de eerste plaats H. K. H. Prinses JOSEPHINE-CHARLOTE, wier recente
rourv haar belette het ba1 met ha.ar tegenwordigheid te \,'ererell ; Earon CARTON de WIART, Groot-Maarschalk
van het Hof ; Burggraaf GA'IIEN du PARC. Kamerher:r : Eerste-Minrsler PHOLIEN ; de Minister van Lands-
verdeoiging; Gravin de MEEUS d'ARGENTEUIL; Ereda.me van H. K. lI. Prinses JOSEPHINE-CHARLOTTE;
Senator' de VRIEND, Burgemeester r,::.n Blankenberghe : de Gouverneur van de Provincie Luik; Majoor POR-
REVÿIJK, Commandant der Ontmijningseenheden ; de Consul r,,an l-rankri.jlç ; de heel GAUTHERIN; De Voor-
zitter der Rechtbank de I:leer: GAROT : de Heer VANDR,ESSE, Procureur der Konings ; Majoor d'ARDENNE ; de
Heer HOEN, Arrondissements-Commissaris;il{ejuffel SEVRIN, Metel der Verbroedering van de Ontmijners en
Mevrouw VANDERIJDT.

DE D.uiÀrS D;in Jôr!'GE &fEI-cJiTS
(Ciiché journal . Le Jour,,)
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Steeds actief en bekoorlijk werclen opgemerkt : Nlevrouw DEPRESSEUX ; Mejuffers S. HANNOTTE, S.
DEBAAR, O, HENDRICK, J. CRUSTIN, G. PREGARDIEN, R. DUMAY, M. STROUVEN en A. LECLERCQ,
geholpen in hun uitgebreide taak door de Heren Fleddy DEPRESSEUX, Roger LELOUP, P. en J. PIED-
FERME.

inrichters de zaken goed geordend door beloep te doen op het " THEEn als naar gewoonte, hadden de
MINSTRELS CLUB ORCHESTRA ,,
Grote Micropi'ijs 1951, d:rt alieen
maal instrumentbespeiers vsn ecrs-
te gehalte omvat en aan wie dan ook
het beste onthaal werd vorirbehou-
den ; zii waren dc werkeliikc bezie-
lers van dit uitgelezen bal.

Interessanie attracties kwamen
de aanti'ekkelijkheid. van het l:al nog
verhogen en zo konclen de'clegante
dansers bii adem komen. Aldus kon
men het talent bewonderen van
SELMA VALMY, die een uitrnun-
tende fantasie-zangeres is ; van
JEAN BiNON, een echte geestige
zanger « à ia Montmartre )) en voor-
al de schali<sc of tiriftige, dan weer
tere of wilde ANITA RAQUELS, een
Spaanse danseres van de beste scho-
ling ciie met ,, brio , optrad in de

" Seguedillas Gitanét'as » en een

" Jota popular di Sar:agossa ,.
I{e1 was «een wonderc nacht »

voor de gasten. die met een tikje
weemoed het cindc zagen naderen
bii de eerste schemeling van cle da-
geraad.

Werkeli.jk een mooi sprookje I

De HooJclredacteur.

ALGENIEEN ZICHT VAN HET BAL
(Cliché journal ,, Le Jour,)

ECtrIO 'S EN I{I,EING()DI)

'.1' Een Decen'Lbeynacl'r,t... h,et Bal de Harmortie der
,, ()aîette " liee{t plaats.
rï Op het "pel'ron, lak.eien,, gepoederd en. geponlmd-
deerd. een decor L)oor een GreoinmusetLm,,
'* Er usaren geen jal.oerse L^rollwen, het ts gelukkig,
de heren nroesten zLch letterlijk Lijf... en Doet geoen
on het uroutLtelijk element te doen dansen dat ster-
ker was... in getal.
Tussen de uroutaen in bloem..., breed geopend, u)aren
uerschille"nd.e andere tnet mooie knopen er u)as er
zelJs een die een coll,ectie had op eenfel, ontblote ruç1,
anders gezegd : zwclrte plekies op de rug.
iî De ereJaJel is sEnoniem uan : de taJel uaar men,
niet Lacht.
er De echtgenoot 'uatt een dame die een mooi ltleetl
ntet uerçlulde knopen, droeg, ging ctchler een zuil staan
om te rol,doen o,a.n een behoefte.., 't zs te zeggen, ortt
zi.in ptjp 7e roken. Maar opgelet, men zag haar trt.n
o1t de piste,l"tet utqre uensel,tjker een sigaar te roken.
* 1 m,. B0 ntt"nzaamheid ooertopt met een, snor, het
i.s IIOBY RAINOTTE, die stralend gaat uan, tafel tot
tafel on't c\e tentperattLur te nen"Len, uan zi.jn genodig-
den. Het is uonderaardig, dat op en aJgaan uan de
snor, e'n als hii geen goed hu,meur h,eeft, kan hi.j erin
ltijten.

Geschiedenis ualt "sen braye iongsn,,

1944 I Was het jaar van de Duitse tegenspoed I De
grote I)uitse generale Staf, die orrder het vocrzitter-
schap van de Führer vergadelt laat deze inzien dat
hij voor het algemeen welziin van zijn volk moet
verdwijnen.

Hitler die meent dat hij een « übermensch " is, be-
sluit dan toch te sterven. Geleid door zijn geest van
grootheid denkt hij alleen door de wapens te mogen
sterven en hij zoekt een levolver, maar alle ziin door
de 'Wehrmacht opgeeist. Dan neemt hij het besluit
een hevig vergift in te nemen hij gaat het bij de apo-
theker halen maar het vergif I is een « el'satz-pro-
duct ». Dan wil hij zich verhangen, hij vindt eeu
mooie koord, snoert ze rond de hals en hoopt zo tC
ster'ven maar het is een papieren koord en... ze
breekt.

Ten einde raad, werpt hij zich in het water. den-
kend onder te gaan maar te vergeefs, dank zij zijn
kostuum van houtvezeis bliift hij boven. Na alles be-
proefd te hebben zal ]nlj maar bliiven leven als ge-
'"voon burger, hij begeeft zich naar Ce Rantsoene-
ringsdienst om zijn rantsoenkaart te halen; ais hij
vaststelt hoe weinig caloriën die kaart geeft, valt hij
« utorsdood ».

* Inuttsie aan tnenseneters
het zijn mu,ar Sandwicheù

in cle

;de
BcLr, stelt u gerust,
al,zo genoetnde, de
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lnenselTete,s, de eclûe zijn deze en gene die ze uers-
lincJ,en.... en ze betal"en... of " de Open deur naar
de... Porte-... monnaie ,.
*É SELMT\ VALMY, schoot't als een hart, u'trkleedt
zich als een. rat uqn SairLt Gerntain des Prés onl te
zingen " DE DODE BLAP\EN ,,. Waarom ?

* Als ze zingt, eet ze cle micro op, 1na0'r let oy-t

Selma, cle micro eet ut-o kl.ein gezicltt op, liik Cécil'e
Au.brE op wie gii gel.ijkt. Weet ook dat h.et stLcces niet
aJhangt uan neerkrullend,e haren op mooie schorL-
clers die gij te graag ontbl.oot, gij moet ool; een statig
uor-tt'komen hobben.
i? Droç1e slagen uan hiel,en, geruis uan zijde, dan,s-
l<Lepper. het is ANLTA RAQUEL, die zeer uitdagend
een seguidilla danst, het orkest heeft alle tnoette orr,

haar cluioels ritrne te uolgert, geenerueerd, roe'pt zij h'et

een o PLïJS VITE " zond,er accent toe, ruaarom nt'et
« PRES?O " zo had ze dan niet de il,l'uzte weggeno'
n'L,en, uant oan Spaans heett ze maar de na(r'tl7.
+ Om, eerr Joto uan haar te nemen, n'Loest de re-
porter sclTermen Langs een Jota, maar h,ij raakte er

iùet, hi.i nr,oest l'taar bij d.e arm nem,en en haqr ura-
gen'dit terug te zetten, wat ze d,an ook deed, terwijl
zi.j een fand.ango d.anste ; zo uerd de foto rsoor de dag-
blacten gemaakt. Heel. fier riep de reporter uit « Il;
heb z:e gehacl " KarambcL.
* Bl,oemert ; DroulLjen, parfun-ts, muziek, uiskg,
champagrrc, zoete euphorie ik h,oud hier op, Vestiaire,
tciæi, nt.ijn bed, ik heb haarpijn, ik h,eb in mijn ko1l
een"' 

TEMPEEST'

BIJ LUCAS, DA.A,R G,AAT HET, OHI !

scheppen, d-e menigte opflakkerde en de hele zaal
aan 't zingen kleeg dat het daverde.

Wat was nu het schoonste van dat alles ? hetgeen
men gepresteerd heeft of het feit dat iedereen zo

spontàan optrad ? het ene was het andere \Maard'
IvIaar clat was alles niet een tombola met 89 loten
maakte vele gelukkigen. Wij moeten hier onze vrien-
den bedanken, die deze loten links en r:echt bijeen-
gehaald hebben, en een speciaal dankwoord gaat naar
onze vriend SIMON, die er zo:maar 10 wist te be-
rnaehtigen ?

Als slot had een verkoop plaats met Amerikaans
opbod; het ging er zeer heftig toe en de donderende
stem van Marc MENDAL, stierf weg in het lawaai'
Hij hacl evenwel nog stem genoeg om iedereen te be-
danken. cn voorai de heer Pierre LUCAS, de eigen-
aar van ,, de Brasserie du Pont Neuf ,, die bewezen
heelt ciat hij het profijt van ons werk boven zijn ei-
gen pi'ofijt rveet te stellen. Hi.i -rinde hier nog eens
de uitdrukking rzan onze beste dank.

Hartelijk dank, aan aI de handelaars en pa1'ticu-
lieren, leden of nict-lerien, die ons de ioten van cie

'Iombola bezorgden.
Victor HAEGDORENS en Louis TAHIR, leden van

l-ret geirrestelijk Komiteit w-aren op de hoogte van hun
taak. Nog eens een bravo vcol die goede vrienden'

In een v,,oord, het is een gelukt feest.
Nctto opbrengst : 5621 fr.

JAILGIL.

§/ù3|Ù/}1!!!t§i&aôô&t&ÿÙt ÙeôM

Herinneringsmedaille 40-45
In strijd met vorige inliciriingen, worden de mil'-

lailen en geiijkgestelden die afzwaaiden en aan de
1B claagse veldtocht deelnarnen en ncg niet in het he-
zii zijn van de He::inneringsmeialie 40-45, eraan
herinnerd clat ze hun aanvraag rechtstreeks moeten
richten tot de Provinciekommandant van hun rechts-
gebied en niet meer tot de Kommandant van het \N'er-
vingsbureel noeir tot de Dienst van de eervolle On-
dericheidingen van het Ministeriç van Landsverde-
cliging.

NIet die kreet, in koor door
een luidruchtig publiek ge-
schreeuwd, begon het avond-
feest, dat op 24 November,
door de Luikse Sectie der Ver-
broedering ingericht was, in de
Grande Br:asserie du Pont Ne-rf
te Luik.

Welk was het d:e1 van dit
avondfeest ? Natuurlijk een
geldklopperij, maar ten tzcot-
dele van de Sint Niklaas der

weesjes. Het was een leuzefeest !

Het feest kcncle een \vaar sllcces, nict alleen door
de goede opkomst maar ook door de grote kwaliteit
der vermakelijkheden en vooral door cle grote op-
brengst. De bezieler rran dat feest, was de immel ge-

dienstige Pierre CUSTERS, terzijde gestaan dooi' zijn
bedrijvige gade. en die twee zijn niet aan hun ploef-
s,1uk.

De inlichtei' was" liik glj l-ret tt'nandere r''n'el zttlt
raden, cle aitijd on-stt-iimiqr: '. TEI{PETE ' die vool der

gelegenheid, de nieuwe dektlaam van n MARC I\{EN-
Ôaf, " gekozen haci. Als zcdzrnig open'oaalde 1-rij zi:ir
a1s een gioeclvolle ... speake;.'r, clie mct een warme cn
zwa,e stem' de toellcorclers bezielde' Hun tcejr-lichin-
ge11 war-en dan ook niet van de lttcht.

I'Iet lieve en eeestige lvoorden wlst hij verschillen-
cte dubbelgangers van bel'oemde pelsonaliteiten voo:r
te stellen : a1s Tino ROSSI, de bekoorlijke Guy MA-
RY, de jonge en talentvolle Albelt ELY, die het pu-
blich hon « rÀ,rarnl rnaken ,. en dc « Twee ALEXAN-
DRAS, die alhoeu,el nog zo jcng (hij 11 jaar en zij
7) echte vedetten zijn. Dan is het de beurt aan een
uitmuntend vioolspelei', onze XHIBITTE, vervolgens
ecn niet alledaags Hollands na'bootser, die alhoewei
hi.i geen enkel woold Frans kencLe, toch dool' iecler-
een verstaan wetd, dan krvam de vertelster MILA,
d.ic zelfs de od^uls, kon doen gaan... ms1 h321 «La
Jarra des Javas ,. Nu krvam Jean HUNIBLET u dei'
harten beul , en de zangeles Rita DORVAL, die do
hele zaal aan haar ilppen hield. Het toeval bracht ons
u de as nummer één, Tony \MILLIAM ,, die zonder-
rnecr een atmosfeer van echte sympathie wist te
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I)ank U! Bob l)em
Wie aan U, urienden lezers, heett niet

herhaalde mal,en de artLkels gelezen, clie
ulzo getekend waren ; ik moet hier nie'!,
zeggen dat die artikels eenstert"m.ig ge-
prezen r»erden, niet alleen Lloor htLrt,
ttorm, Ltun gematigdheLd ,m.aar oolc soins
uoor de scherpe tcon waarin, ze gesietd
üaren I .+ ,i

BOB DE\VI, alias RABERT PIEREUSE,
znl niet l,anger nteer hoofdredactetLr uani
ons bulletijn zijn, en het is zeer spijtig !
Hij httd i,tnnters aaru dat bled leuert ge-
geuen ! Zi.)n werk droeg al,Ler goeclkeu-
Tit'tg mee, en dat zegt üeel ! i'lerinneri
u TLog eens het gezicht uan dat kind (ons
bullett-jrt) het, 'roas alles behalas n'Lool,

dor ais een rank, het utas ats eett afstanun.elitTg uttil
het afficieel " Belgiscl-t Staatsbtad " ; Dat zij, die het,
pasgeboren kind t,oen ten doop hielclen, h,et n"ij nt.et
kuali.lk Tiemen, dat ik ltun boorling aldtts bejegeti.
Zij gauen er zich al, gauus rekenschap uart, clat zi)
,, llelr, > een trunslusie uan jong en krachtig bioecl,
tttoesten doen.

ROBERT PIEREUSE was de ch.irurg. LIij was " ttitrigltt 'man on the right place ,, en al heel gauu ntocltt,
hij aan onze kritische zin, eelt uJezen t)oorstellen, d,o"t
blooscle »a'n gezondh,eid e,n ieuetiskracLtt, gekleed, naar
moderne snit ; en allen die h,et ter tn,zage tle,nlen .üa-
ren er uol beuondering oan.

\Yaa.rotn, dan zo een goed begon.ne,n u,erk 1,rrt,ert ua,^
ren ? is het otn.dat m.en er genoeg aatt her:ft.. is hei
rr,it belungloosheid ? Neen^ niets uo,n rla.,u al,Les ! Ro-
bert kan eentaLt,Jig ziin mandaat niet rteer uitoe-
fenen, omdal. de dienst-oerplichttrtgen Dan he.m een
,, ,JerLoren n'10.1t tJemaokt hebben in de broitsse Lru.n
itet dépôt r:an LOùltMEl,.

Hoe zou men in die uooruaarden, in tsoortdur<zr"ti
,:ontctct ktlnrten, blijuen ntet de Racd aan Beheer ett
Itet Redactiekcmiteit, hoe de drtL.kker en uertaler csp-
zoekett." hoe de dru,k,proexen ue,rbeteren : en hoe ein^
delijk de copie fabriceren,, als er zeif s geen tij,plnachina
ter beschikking is en uooral", hoe kan nren het 1locd-
zckel,:ke nieun:s ert artikels bijeenkrijgen uoor t;tet
opstel.l.en oan h,et bladje ?

BOB DEM had wel. het hart in. toen hij tot die bes-
Ii.ssirzg nroest ooergaan. W,,L dat zeggen dat hij h,et.
bul,Letijn helemcal in steek laat ? Neen 'noor, hij
bli.jft cteel uitntal<,en uan het Redactt,ekontitet ett, zal
ons artilcels sturen ltjk uoorheen.

TIet oçTenblik is gekomen, beste BOB, als tolk ua,n
de Raacl txnt Beheer, u l'tartel,i.jk te b"-dqnken, ook tn
no,an'L ücln aLLe Leden d,er Verbroedering lroor ol, ,uai
g; j deedt, de dank kom,t uit het hart. Ik ctank tL Doar
uw hard en zo üeak ondankbaar u:erk : nmar gij hebt
dz sporen uerdzend.

lk heb een l,astige opoolging, m,ao-r ik zal. uerken
nectr ILLD uoorbeel"d, uu: caerk oerbeteren zal, m,oe"rlt.jk
çaan, denk ik, omdat gij actn het maæimttnt, k,warnni,
ik zal uto eruaringen ten nutte maken, en ik ueet,
dat u me dit ztLlt toestaan, o.ls oergoedinq uoor de
zu)crre Last, die Sij op mîjn schouders legt.

De hoofdredacteur,
MARCEL LALLEMAND.

SNAP I
SHOTS

Een zeker tijd-
s.hfift, zakîor-
maat, publiceert
in zijn kolommen
een rubriek on-
der de titel u De
aardigste mens
rlie ik ooit ont-
irioet heb ,.

Ik moet u al
maar dadelijk
zeggen dat die
,, buitengewone »

mensen niet dik
loi:en en het is
ook niet aanieder
"ctervcling gege-
ven zo iemand te
lvorden.

Ik heb altijd
gedacht dat die
Dlensen zo gebo-
ren werden, al-
lrcewel zij zeer
diku.'ijls pas, na
enige jar-en in rie
-cchaduw te ziin

ge'weest, hun waarde bevestigen. Die mensen danken
dit oflvel aan een gelukssl.et oi aan hun v',i1skracht.

Zo l:ereikten zij het hoogste goed... of laagste ver-
derf. Vandaag heb ik het over een van die mensen,
wieus por:"r'et ik zal trachten te geven, een mens, clie
ik toevailig op mijn weg vond. I{et gebeurde in 1945,
ji< r,vooncle te Ver.;iers een verga.dering bij van het
Comiteit van cle Velbioeclering van h,et 3e Genie om
een Oirtrnijningstentoonstelling in deze stad te orga-
niselen.

Robelt RAII{OTTE (gg zult hem zeker wei op de
lotc helkend hebben) u,.erd ook door die prachtide
ecrvonnerr, nameliji< geld te \ierzamelen voor.de
slechtoffers van onze Dienst.

Zonder d,r'alen, steide hii a1les in het werk om het
rveliukken van de tentoonsteiling.

Het is een man die ons bewezen heeft, dat hij met
wil.skrir.cht het g;oed bett'acht. Hoe kan men verstaan
d.at hij zo geestdriftig ijverde voor een werk dat hem
nie t aanbelangt daar irij geen ontmijner is ? Om dat
te valten moet gii i-rem intiem liennen en dat wil ik
thans doen ?

Robert RAINOTTE aanschouwde het levenslicht
op een mooie lentedag, een tijd dat d.e mens door de
zcet"heid der natuur innerlijk beter -wordt (was dat
een rzooi:telien). Van in zijn prilste jeugd gaf hij
bii.1k van rten zacht en gevoelig karakter en zocht
altijd anderen plezier te doen. Hij had een ware cul-
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tus voor zijn mama. Voor BOBY was moeke « alles ».
En nu nog draagt hij haar de tederste liefde toe even-
als zijn papa.

Op school hieid hil niet van uitgelaten makkers,
en de omgang met de kleine meisjes beviel hem veel
meer; hij vond dat. ze veel zachter en veel kalmer
'tvvaren, hij had zelfs geen misprijzen voor hun pop-
pen. Toen hij ouder werd, bleef hij even gevoelig en
had voor bejaarde pelsonen een echt roerende at-
tentie. Hoe dikwijls heeft men hem niet zien oude
dames helpen de straat oversteken terwijl hij hun
zeer vriendelijk toesprak.

In deze geestesgestetdheid nam hij dienst in 1938
in het 3de Regiment der Genie te Luik. Hoe onSeluk-
kig was Boby in het begin toen zijn makkers vettige
grappen vertelden of hem poetsen bakten ? tot de dag
dat het schaapje in leeuw veranderde en eens een
flinke rammeling gaf aa.n een die wat te ver gegaan
was. Sinds toen heeft het niemand meer aangedurfd
hem te plagen en iedereen in,ilde zijn karæelaad zijn,
en het was een kameraad, een iieve jonger. Na (en
verbiijf in de kazerne van de Chartreuse en te Moper-
tingen werd hij ten slotte als instruct:s 

- 
5'vgs1n1

voor de schoolcompagnie ie Berchem 
- 

bij Antu,er-
pen aangeduid.

In 1940, ging hij, bij het einde van de lBdaagse
rzeldtocht, naar Frankrijk met heet zijn Compagnie.
Einde Augustus zwaaide hij af met al zijn mans-
chappen, hij deelde hun lot en was hun vriend. Onder
de bezetting volgde hij de lesscn in de Adminlstra-
tieve Wetenschappen en werd 1945 geplaat.t aan hei
hoofd van een bureau van salarissen met 25 bedien-
den onder zich. Daar ook vervulde hij meesteilijk
zijn taak; alle bedienden hebben van hem het besto
aandenken bewaard.

Zijn behoefte naar tcewijding voerde hem naar
allerlei bezigheden waar hij zijn grote natuurlijke
goedheid kon laten renderen. Zo hield hij zich onde-
randere bezig met de " Dielenbescherming, met de
strijd tegen de levendontleCing en met meerdere lief-
dadige werken. Niets is aardiger die grote man te zien
plaats nemen aan het stuur van zijn kleine Renault
en hem elke Zondagmorgen de rveg zien doen tussen
enkele Tehuizen van Ouden van dagen en de kerk om
die oude mensen in de mogelijkheid te stetlen de
goddelijke djensten bij te '"rzonen. Hij draagt ze zelfs
in en uit de voituur ais de oude stramme benen niet
meer mee\ /iilen. Hoe gelukkig zijn die Ouden in do
almen te rusten van die zo goede reus en hoe spreekt
uit hun ogen de dankbaarheid.

Het kon niet anders of een man met zulke kwali-
teiten moest geroerd worden door cle ellende, die de
uitoefening van de gevaarlijke Ontmijningsopdraeht
had geschapen. Hij is een der eersten geweest om onze
Dienst grôot te willen, evenredig met het onmenselijk
offer van vlees en bloed dat gebracht was.

Hij lukte op zulke wijze, dat wij er paf van stonden.'Wat een verrassing. 'Wat er merkwaardig in zijn actie
is, is dat ze geen toorts is, zij blijft aanhouden, en is
bezield met een vurige geest van altijd beter en
bet,er willen.

. Hij wist een hele groep jonge meisjes warm te ma-
ken voor onze zaak die onder zijn impuls wondelen

deden, en de geldhonger van onze Schatbewaarder
stilden.

Misschien zal onze BOBY (die sommigen al een
verstokte jonggezel noemden) daar vinden, zij die
voor hem een Iieftaltige en begrijpende vrouw za1
worden, een vrouw die voor ons een kostbar.e bond-
genotc zal zijn.

Daar is nog een Rainotte die wij niet kennen, hel
is de laatste in de lijn, de ktene philips, die nu zo
wat een jaar oud is.

Wanneel zullen r.l,'ij hem op een onzer vergaderingen
zien, met de zwarte muts op en ons kenteken ?

- Wat moeten wij nog van onze vriend zeggen ? Zijn
legendarische bescheidenheid zou te zeei-beproefd
worden, een vrouw die voor ons een kostbare bonge:
note zal zijn.

. 
Ik sluit deze lijnen en ik vraag u ofik me niet ver-gist heb als ik u zeg dat deze . de aardigste man is

tiie ik ontmoet heb »?

Marcel LALLEMAND.

HULDE AAN rt

DT NAAM LOZEN

Ien, bezield zijn met
baatzuchtigheid en
vereniging.

Vandaag u,il ik echter hulde brengen aan de naam-
lozen : aan alle wier verdienstelijkheict even groot
is a1s hun bescheicienheid. I{et zijn stille medewer-
kers, d,ie steeds op de bles staan en hun vrije uren
offeren om zich nuttig te maken, hetzij bij het voor-
afgaandelijk werk gevergd door het inrichten van
feesten, hetzij bij het versieren der zaal, om onze
feesten in een aangenaam kader te plaatsen.

En dan denk ik nog aan de Vaandeldrager, die, bij
elke gelegenheid letterlijk « onze kleuren hoog hondt "en aan allen die steeds op post zijn bij eike betoging,
om onze Verbroedering waardig te vertegenwoor'-
digen.

Aan al dezen denk ik en ben overtuigd de tolk te
zijn van het hoofdbestuur om al deze naamlozen maar
daarom niet minder verdienstelijke makkers, van op
deze plaats een oprechte hulde te brengen en onze
ciankbaarheid te betuigen.

De Verbroedering hoopt in de toekomst op uwe
verdere kostbare medewerking te mogen rekenen.

Onze feesten en vergaderin-
gen zijn vaak gelegentreCen
gewr:est o)rr een figuur uit on-
ze Verbroedering een warme
hulde te brengen en zijn ver-
diensten te onderstlepen.

Terecht w'erden reecls veien
gevierd, daar ze, zoals wij a1-

dezelfde gemeenschappeltjke on-
offervaardigheid in dienst onzer

E. VAN CLEVEN.



10

\

DE ONTMiJNER

ANDELEN,.. OF STERVEN
Wie van ons, mijn beste vrienden, herinnert zich

niet de heldhaftige jaren van 44-48, toen wij getLlige
\Maren der wrede ongelukken die de besten onder
ons \Megmaaiden ?

'Wie onder ons heeft de verschrikkeliike en zolange
dagen ver-eeten. toen r.l,ij, bij gelijkwelk weder, voch-
ten met hardnekkigheid tegen tuigen vanallerlei aar:d
en in de grootste krachtinspanning poogden de va-
derlandse grond te bevrijden, zo spoedig mogelijk u,el,
van ai rvat de economische heropleving in de weg
stond ?

'W-ie rran ons denkt niet meer aan de ondraagiijke
smart en schrijnend leed dat ontstond door het ver-
lies van een vader, echtgenoot of zoon die brutaal uit
iret leven werden gerukt; de invaliditeit de gebi'ek-
kigheid \ran een bloedverwant of vriend. die het nood-
loi niei toiaal opeiste maar achterliet zonder kracht
zonder hulp, en dil<wijIs, beroofd van een of meerde-
I'e ledematen, zonder in de mogelijkheid te zljn z\ch
een normaal soms zelfs een menswaarclig bestaan le
verzekeren.

A1 deze ellende deed de broederlijkheid uitzien
naar middelen om l.e helpen. Men dacht ternauw-er-
nood na, en indiviclueel of ctrllectief, wilden zij die
aan de gruivelijke klau-w van de dood of de rrerniin-
king ontkomen wâren, al1es geven om cle ongeluk-
I<igsien oncler hcir, broeders of zusters.,. weduwen en
w-ezcn te helpen. 

.
Het was meel cian medeli.jden, n-ieer dan liefdadig-

heid, het was de uiting zelf van de broederlijkheid,
het w:rs de werlbegrepen liefde tot zljn evenmcns, C.e

liefde, die a1leen ontsiaat door het Ieed, smart en
drocfheid.

Dat walen de gevoelens, beste vrienrien Ontmi.i-
ners, die u bezielden en die gevoelens iiggen aan de
oorsprong \ran onze Verbroedering. Deze Vel'broeCe-
ring die gij hebt iiefgelracl, wier ontwikkelin3 en
groei gij stap na stap hebt gevolgd, de verbloecieling
die reeds zovcel pi.in heeft kLrnnen lenigen, die zo-
veel rlei: uwen hceft geholpen : slachtoffeis van hut-l
plicht, die zoveel weduwen die rouwen om iret vu -
Iies van hun man, kon terziidc staan, die tenslotte de
trancn kon drogen van zovcel arme weesjes die gcen
vacicr meer hebben.

Schr:on en actief r,vas clc vc1'eniging die gij gesticht
hebt. Niets \À'erd veiwaarloosd om te voorzien in de
noodrvencl-ighcd,en, orn bij te springen vraar dr: rege-
ringen in gebleke bleven om hen te vervangen die
niet meer wâren.

Onder de wijze leiding van de Nationale Voorzitter.
generaal SEVRiN en dank zij de toewijding cier
plaatseli.;ke voorzitters en leden van hur: respective
comiteitcn, dank aan de vele sympathisanten en aan
de geest van initiatief van velen ondel u. beste Ont-
mijners, werden gelàinzamelingen, feesten, weken
van de ontmijner, bals en andere dingen georgarri-

seei'd; nuttige zaken, St-Niklaasgeschenken en kle-
deren werden uitgedeeld, aan gewonden \Merden me-
dische zorgen en onderricht gegeven, aan zieken en
wezen werden voorlopige leningen toegestaan, ge-
cienktekens werden onthulci en dagbladen verspreid.

In een woord iedereen werkte, iedereen beijvercle
zich een koortsachtige bedrijvigheid heerste overal.
eêrr wâr'€ wedijver rran toewijdiug bezielde alle af-
delingen.

De Verbroedering leefde, zij was \Melvarend en
werd als een de bloeiendste van het land geroemd.

Handelen en nog eens handelen zonder ophouden
zonder versagen... scheen de leuze te zljn.

llelaas, duizendmaal helaas ! De mens is nu een-
rnaal zo, de tijd gaat zijn gang, het aandenken ver-
vaagt en de vergetelheid treedt in. De geestdrift ver-
slapt en de activiteit sterft. Op enige uitzonderingen
na, w-orden er geen liefdadigheidsfeesten meer ge-
houden, de betogingen worden niet meergevolgd, er
komt weinig geld in kas en het blad, de voornaamste
band tussen de leden dreigt ie verdwijnen bij gebrek
aan medewerkers.

Wiens schuld is het ? Latenwij nienand de steen
' werpen ? Laten wij allen « ons mea culpa » slaan.
Lalen wij a1len een klein gewetensonderzoek doen
en antrvoorden r.vij in alle ecri.ijkheid op de volgende
vragen :

IIeb ik mijn bijdrage betaald ?
Ben ik een steun van de Verbroedering, een echt

lid ?

Ben ik geen vorrnloos Iid en het vijfde rad van de
wagen ?

Heb ik hij gelegenheid ecn interessant gedacht, cerr
plan, en heb ik het aan mijn comiteit meegedeeld ?

Heb ik al eens iets voorgesteld om de lveduwen en
wezell vàn onze gevallen kameraden te helpen ?

IIeb ik mijn blatl gesteund lrret nu en dan een ar-
tikel te sturen ?

Heb ik alle biicenroepingen beantwoord ?

lfen ili aanlvezig gewcest op alle betogingen die
clocr de Vcrbroedering georganiseerd werden ?

Ileb ik, als ik het hon, de kas van mijn groep ge-
steund al was het maar op heel discrete manier ?

FIeb ik irr die zin beroep gedaan op ândere weldoe-
ners en heb ik hun de nodige inlichtingen verschaft
om hun gift te storten ?

Ben ik gcen geringschatter van de Verbroedering
geweest ?

[Ieb ik ze niet bekritiseerd ?
Ben ih ecn rrrederryerker, ja of neen ?

Ben ik waardig de functies uit te oefenen die me
toevertrouwd werden ?

-lr,log meerdere dergelijke vragett zouden kunnen
gesteld worden en wii zouden, verbaasd zijn over de
antwoorden.
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Wie kent zich nog terug als hij zijn activiteit van
nu vergelijkt met die van voorheen. Een groepering
leeft alleen door de activiteit van zijn leden, zonder
dat is zij, misschien langzaam, maar toch zeker ten
dode opgeschreven « HANDELEN, OF STERVEN...,.

Dit dilemma wordt gesteld. ZulL gli uw levenswerk
laten doodgaan ? Gaat gii het opgeven ? Gij die zc-
veel bewijzen gegeven hebt van moed, wilskracht en
zelfverloochening, hebt gij dan niet meer een wei-

nig fut om het vaandel der Ontmijners hoog te hou-
Oü om zijn mogelijkheden en zijn faam te hand-
haven ?

Luistert naar de oproep van een Oude en volgt de
voorbeelden na van heri, die gisteren nog' morgen en

altijci, geweest zijn en bii;ven de steunpilaren van
cleze schone vereniging die u onze Verbroederin§ is. »

J. VANDERYDT.

NIEUWSJES
Wist U dat :

4î Onze vriend, Luitenant DAYE geslaagd is aan
de koninl<li.]ke militaire school met 14 punten op 20

en dat hij de Bste was op 23 mededingers. Nu zal hij
naar de School del Genie te Jambes gaan om een
proeftermijn van 4 maanden te doen alvorens naai
de 9de Genie te gaan.

Bravo, Retraat, en gelukwensen.
àY Een andere van onze Officieren namelijk Ka-

pitein LENAERTS die het P"" van Luik verlaat voor
de 9" Genie.

âî Onze makkers, BEAUVAIS en SADIN, op hun
aanvraag als chauffeurs overgeplaatst zi-in naar het
Ii-amp van Elsenborn.

+ Richard SCHOUMAKER, de n MEC » of nog

" I\{ARIUS,, bjgenaamd zijn geestigheid en kennis in
cie Scheikunde recht laat varen in het opzoekings-
cr:ntrum van het leger te Brasschaat onder de leiding
van Majoor LINDEN.

* « De December Nacht , te Verviers, voor de
Kas der Verbroedering de {linke som van 12.123 frs
cpgebracht heeft (Hoed af voor Robert RAINOTTE).

'.8 Als Kerstgeschenk, een Maecenas uit Gent ,de
Heer de SMET aan de schatbewaarder de mooie som
vr,n 3.000 frs heeft doen toekomen (Dank U, Kerst-
manneke, Pardon Heer de SMET).

* 600 Boekjes van de Tombola van de Nationale
Elkentenis ingericht ten voordele van de U.F.A.C.,
door onze Verbroede::ing velkocht werden (Ze zullen
een gezicht zetten, die er niet aan meegedaan hebben,
zci bij ons een mooi 1ot gewonnen wordt).* De onkosten van de brochuur o Onze Ontmij-
ners , gedekt zijn I Daarvoor heeft de Algemene Ver-
gadering besloten de overblijvende stock tegen 50 fr.
de brochuur te verkopen.

Hebt U ze reeds gekocht ? Zo neen. bestel ze on-
middellijk bij Uwe landelijke Komiteiten en neem er
enige " in stock » om ze aan uw l<ennissen te verko-
pen, u zult ze betaien na verkoop : dat is het werk
van een echt lid.

+ Het nog tijd is een aanvraag in te dienen om
herstelpensioen voor kwetsuren en oorlogsgevolgen
cpgelopen tussen 10-5-1940 en 26-8-1947. (Voor alle
inlichtingen, wend u tot het Secretariaat).

* Om nutteloze briefwisseling te vermiiden, ziit
U verzocht alleen de aanvraag vool' het toekennen
van de " strijderskaart, in te zenden als al de u ge-
vraagde sturkken bezit die bij de aanvraag dienen
gevoegd worden.

" De kindertoeslag voor wezen sinds 1-5-51 is :

Voor het lste en 2de I(ind ... ... 775 frs
Voor d.e volgende 800 frs
Ais cie moeder niet hertrouwd is, aan de haard

blijft en geen beroepsactiviteit uitoefent, die bijslag
respectievelijk 1015 fr. en 1040 fr. bedraagt, Dit ver-
schil heet, de haaldvergoeding.

+ De titularissen van het Pensioen van oonlogs-
t'eduwe 40-45 een voorschot van 3.000 frs ontvangen,
dit betekent een verhoging van 25 /6 en loopt over
6 maanden.

{,' De oorlogsinvalieden met 50 /o en meer een
voorsclrot ontvingen van 15 './o op lnun pensioen. Men
ht;opt dat binnenkort ook de invalieden van mlndei:
rlan 50 1r, hun ver-hoging krijgen.

* De overlevingsrenten, die door de Kas van W'e-
cluwen en 'W'ezen betaald worden, vermeerderd zijn
nret cie « collstante » Vanhoutte, sinds 1 Januari 1951.
De regeling had plaats ln de loop van September. Voor
crc mititairen van lagere rang is deze verhoging gelijk
aan 6240 X 0,43 vermeerderd met 5 cl sinds 1 Mei
1951, of 2683 fr. plus de 5 c/o per jaar, wat dus 235
fr. per maand uitmaakt. Ten uwen dienst.

DOODSBERICHTEN
Wi.j hebben de droeve plicht het overlijden

mee te delen op 15 December in de ouclerdom
van 77 jaar. van Mevr. Zoé BIENFAIT, wedu-
\,ve van Mr. Emile LEROY.

De Verbroedering zond een afvaardiging op
de begrafenispiechtigheid, die te Visé plaats
plaats had.

De afgestorvene was de moedel van or\ze
vriend, wijlen 'Walter LEROY die tijdens de
oorlog te Genk om het leven kwam door de
ontploffing van een bom. Sinds de dood van
haar zoon, leefde zij bij de weduwe en haar
twee kinderen, aan wie wij ons rouwbeklag aan-
bieden.

De Verbroedering zond eveneens een afvaar-
diging naar de teraardbestelling van Mevr' we-
duwe IVIASSART op 3 Januari 1952.

De overledene die 74 jaar oud was, was de
moeder van onze kameraad Hendrik MASSART,
aan wie wij ons innig rouwbeklag aanbieden.



12 DE ONTMIJNER

I)e ontmiJner en de lTatie
L-r de Ve eeurÂ/ voor Chri.qtus, zei

Thi-rcydidcs reeds : De kracht van
een stad ligt niet in haar vestingen,
noch in haar schepen, maar in haar
I'nensen.

Die woorden hebben door de tij-
den heen hun volle waarde behou-
den. Men kan ze toepassen oP een
stad, provincie of staat, altijd zal het
waar zijn. In a1le oorlogen was het

schatten der zedeli.ike zowel als stoffeliike krachten
aitijd het hoofdprobleem.

Telkens ais deze bij de tegenstander onderschat
werden, liep rnen biitere ontgochelingen op.

De zedelijke sterkte van een leger is een tastbare
waarde, een baziswaarde in functie der kwaiiteiten
van het ras, van de tradities, van de opvoeding van
de troep, en van de waarde van de legerleiding.

Al deze elementen vormen een « Verworvenheid "
indien ik me zo mag uitdrukken, die vatbaar is voor
wijzigingen volgens de omstandigheden van het ogen-
blik, naar gelang het waar of vals nieuw's van het
slagveld. Het spreekt van zelf dat hoe groter « \,vaar-
de , het leger heeft, hoe minder tekortkomingen
zullen gebeuren.

Over die « ver\Morvenheid , van de ontmiiners heb
ik iret vandaag. Deze ruwe mannen die in de helden-
periode van de naoorlogsjalen, zich vrijwillig voor
de ontmijning aanirrelde, verdienen voorzeker een
bizondere rangschiirking op de rvaardeschaal. '!Vant

men moet toch wel toegeven, dat zich vrijwillig aan-
melden voor de ontmijningsdienst. dadelijk na de be-
vrijding, ofwel onzin ofwel een uitdaging van de
d.ood was. In die periode, uras ons grongebied en voor-
al de Ardennen en de kust a1s bezaaid met doodstui-
gen : overal lagen mijnen aller aard, die een ernstig
gevaal'voor de bevolking \Maren en een groot hinder
waren voor het economisch herstel van het lanci.

Vele van die tuigen rvaren nog onbekend, en l'ret
onderricht en de ondervinding werd verrijkt docr Ce
ongevallen. En toch \,varen er geen afvalligen, die
bang geworden ware.n door het gevaar: integendeel.
men snoerde zich hechter aan elkaar, de mannen
voelden dat hun opdracht edelrn,as en niets kon hen
meer weeerhouden.

lVat moet men denken vall een ernstig gekrvetste bij
de ontrnijning, die na het verlies vall cen lidmaat, als
groot voorrecht vroeg met zijn kameraden naar het
werk te mogen teruggaan, en die op dit ogenblik met
zijn ene arm voortgaat zijrt best te doen ? En die an-
dere, die het ongeluk had op een mijn te lcpelt en die
een voet moest laten afzetten en de olijkheid had de
laatste sporen van zljn gebrekkigheid weg te nemen.

Toen hij dan 
-hersteld 

was, moest hij van nabii be-
waakt worden want nu hij een lidmaat gegeven had.
vond hij het heei natuturliik alles te geven. En die jon-
ge Luitenant dan, die bij de ontmijning zijn trn eehan-
den verloren had, het klaar speelt met zijn kurnstl.ran-
den piano te spelen om alzo in a1 onze vergacleringen
een gezellige noot te brengen ?

Zuike voorbeelden liggen voor het grijpen in de
geschiedenis der ontmijning. Die doodsverachting

klinkt uit hun ]ied als ze naar het werk gaan :

Zo een ongeluk ook gebelrrt,
geen angst ons beklemt
zo zel.fs de dood ons bespringt,
onnodige zorgen,'Wij hoeven geen begrafenis,
want in ons kist, is er niks...

Welk mag dan de beweegreden zijn van die geest
van onthechting, die hen voert tot een totale gave
van zich zelf ?

Op de eerste plaats, denk ik de diepe overtuiging
die ze in zich dragen van het nut van hun werk en
de schoonheici van htin opdracht.

Nooit zal men het getal kunnen ramen van de do-
deliike ongelukken die ze aan de bevoiking verme-
den hebben en vooral aan de kinderen, die zo graag
met allerhande ontploffingstuig spclen.

Het is wel een ernstige prikkel, te weten dat rnen
goed Coet, dat men levens redt, zelfs als de geinte-
resseerden het dan nooit weten ? En dat is een zoete
troost.

De mensen zijn zo ondankbaar, en dan wordt het
woord van Generaal Sevrin bewaarheid. die in 1946
zei : o Nu dat het gevaar geweken is, nu dat de ver-
keerswegen vrij zijn, nu dat duizenden hectaren weer
kunnen verbouwd worden, nu dat onze bossen weer
kunnen uitgebaat w-orden, gaat men het werk van de
ondermijners, zwijgend voorbii en weldra za1 men het
helemaal vergeten ziin I

Maar dat is niet erg daar de eelstbevoordeligde
toch de ontmijner zelf is, het goed doen gaat niet te-
loor omdat men het in de eerste plaats aan zich zelf
doet. In ziin binnenste weet hij, dat dit nederig en
verdol<en werk hem in ziin eigen ogen verheft, en
is dat nict het schoonste loon ? Wat de geest van
tucht der ontmiiners betreft : hij ligt wel niet fel
aan cle buitenl<ant maar hij zit er toch diep in.

I{et is mij a1 gebeurd bii gelegenheid van wâpen-
schoLnn,iirgen en troependéfilés aan commandanten
van de eenheid te zeggen : Meent gij, dat uw mannen
goed .gedisciplineerci zijn omdat hun tenue volmaakt
in de haak is en cmdat ze onberispelitk défileren ?

Welnu onze ontmijners zijn rrog veel beter gedisci-
plineerd ,. En ogenbiikkeliik was er een afker-rrende
t'éactie op die schiinbare paracloxe.

Ih voegd-e er dan.aan toe : de een of andere onder
hen heeft niet altijd zrjn tenue in orde lijk dit moei.
Maar eender wie van hen moogt gii zonder bewa-
king sturen, om een gevaarlijke opdracht te vervul-
len, hij zal ze eervol uitvoeren.

AI deze hoedanigheden, doodsverachting, tucht op
het w-erk, geest van zelfverloochening, eigen aan de
ontmijnels, zijn voor de Natie, een zedelijke krachf.
die men zo maar niet moet verwaar'Iozen. Het is goed
daar nu en dan eens aan te denken, het dikwijls te
zeggen, en het bii gelegenheid te herhalen : o In het
leven der Naties, heeft de Heer Laurent Lombard ge-
zegd gaat geen enkele geesteliike kracht verloren '.Zij worden doorgegeven van geslacht tot geslacht,
en zii verri.iken door de hele kracht van de wil der
individus en door de zelfverloochening der harten.

DOHET A.
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Als wij sprelren over
BENOEMINGEN :

'w'ii delen met vreugde de benoeming der
vrienden mee :

Tot de graad van Adjudant-specalist : DE
CHOUWER.

volgende

VLEES-

'.fot de graad van Eerste sergeant-majoor specia-
list : CRABEELS.

Tot de graad van Kolporaal : DIETICI(X. HORE-
MANS, THITECA, SLAMBROUCK, VIENNE, TOUS-
SAINT, HUYBRECHTS, TASKIN.

Aan de nieuwe gepromoveerden onze hartelijkste
gclukwerrsen !

EEDACTIEKOIIIITEIT VAN ONS BULLETIJN :

VOORZITTER : 1lI. DIEU, Gratesstraat. 32, Water-
mael.

HOOFDREDACTEUR : M. LALLEMAND, Rue Lar-
ge Voie, 105, Jupilie (Luik).

LEDEN : IlI. COTTON, Leopoldstraat, 36, Duffel.» l!1. VANDERYDT, Quai de la Goffe, 23,
Liège.

» M. COGNEAU, Studiecentrum D. O. V. O..
Tervueren.

» ffi. BEANTS, St-Janstraat, 30. Tervueren.
, lI. R. PIEREUSE, Commandant Ponthier-

straat, 16, Etterbeek.
Stuurt uw artikels aan een der bovenstaande aclres-

scn voor de volgende data : 15 December, 15 Maart,
15 Juni, 15 September. Stuur ze zo mogelijk geti.tpt
in dubbel. zo dat niet gaat dan zullen wij het doen.
Laat ons persoonii.jke gebeurtenissen kennen als :

hurn,cliik, geboorte" overli.iden, enz.
"Zo gi.i interc:sanre foto's voor ons bulletiin hebt,

stuurt zer ons, wij zuilen ze laten verschi.jnen in ons
blad en we zullen ze u na het overdrukken terug-

.stur-en.
De aI of niet ingelaste artikels worden niet terug-

gezonden. De stelier alleen is veranttvoordelijk voor
het ingelaste altikel. Hei Redactiekomit:it behoudt
zicl-r het recht voor de artikels in te lassen of te rvei-
geren of nooclzakeli.jke veianderingen aan te ltlcngen
dit evenwel na voorafgaandeliik akkoord met de
steiler.

ONDERSCIIEIDINGEN :

Dc makkers ',..riet namen hierrtnder rrermeld rvor-
cler-r, irebben volgende cnderscheidingen bekomen :

I{apitein VANDERIJDT : Ridder in de Kroonorcle.
Aalmoezenier JACQUEMIN : Riddei' in de Kroon-

olcle.
Korporaal MARY : Het Oorlogkruis.
Adjudant BOSMAN : Het Kruis van Ridder in de

Kloonorde.
Adjudant DE BRUYNE : Het Ridderkruis in tle

Ordt: van Leopold II.
Adjudant REUL : De gouden Palmen van de Kroon-

orde.

Hebben de militaire decoratie van 2e Klas (artikel
I) ontvangen de :

Sergeanten : SCHUDDINCK, VAN HOUTTE, DER-
BOVEN.

Korporaals : VAN HOOFSTAD, SOENEN, DU-
MONT, - SIMON. - VERSCHUEREN, 

- MUNTEN,
KRAFFT-

Soldaar : VAN DER EYCKEN.
Ontvingen de Herinneringsmedalie 40-45 de Ka-

meraden :

PIETERS, DESMARETS, SCHOONVAERE. VAN-
LERBERG}IE, WILLE, DERUYTER, MULLE, VAN
GHELUV/E, SLAMBROUCK, GEERTS, WOUTERS,
GRAEYMEERSCH, MADOU. PAREIN, VERGHOTE.

I{arteliike gelukwensen en proficiat I

VEEîREK :

Onze goede vriend August HANSEZ, verlaat de af-
deling Luik om over te gaan nâar de Kazerne van de
Citadeile. Buiten de stabiliteit, die deze aanduiding
meebrengt, kan zich onze vriend er nog specialist
laten noemen. Het lijdt geen twijfei dat zi.in heen-
gaan een leemte zal doen aanvoelen, want buiten ziin
aangenaam karakter. had onze vriend bewijzen ge-
leverd van een ongeevenaard mekanieker te zijn.

Tot weerziens, gcede maat, en veel geluk in uw
nieuwe post.

LIDGELD VOOR 1952:

Daar wij op 31 December het boekjaar 1951 afge-
sloten hebben kan men van nu af de bijdragen
voor 1952 betalen.

Ten einde ons het innen per post te vermijden,
verzoel<en '"vi.i onze leden hun iidgeld voor 1952 te
willen betaien langs de postcheckrekening.

Hicronder de adressen en P. C. R. der secties :

ANT\,VERPEN : Aalmoezenier Deckers. Spoorweg-
trtrepen. Iloogboom, n" 10.81.47;

RRABANT : Verbroedering der Ontmi.iners, Brabant.
Brussel, n" 81.73.53;

HENEGOU!ÿEN : M. Hulshaegen, 151. rue Bellière.
Marcinelle. n' 21.37.50;

OOST VLAANDEREN : M. Van Cleven, E., 1, Eiy-
zesche Velden, Gent, n" 45.11.80;

\MEST VLAANDEREN : M. Samijn, Em., 1, St. Anna-
dreef. St-Andries-Brugge, n" 34.50.69;

LUIK : Verbroedering der Ontmijners, Luik, num-
mer : 79.02.11;

NAMEN : Verbrcedering der Ontmijners, Namen-
Luxembourg, n' 80.05.05.

GEBOORTEN :

Onze vricnd, Leo LEENAERTS van Ougrée, meldt
ons de geboolte, op 10 November van een lieve JO-
SIANE.

Wij bieden aan de ouders onze hartelijkste geluk-
wensen aan.
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IIUIVELIJKIIN :

Wij melden u met grote vleugde het huwelijk van
Miss Patricia HUNT, clochter van Kapitein H. J.
HUNT, M.' B. E. Voorzitter va,n « Bomb Disposal
branch », en de Mistress HUNT ; met de Heer E. Y.
ROBERTS, R. A. F.

Wij maken van cie gelegenheid gebruik om aan on-
ze Engelse vr'ienden onze grote syrrpathie te her-
nieuwen en cie jonggehuwden te feliciteren en hun
tevens alle geluk in ciit lcvcn toe te lven-cen.

En nog huweiijken : nameliik van de kameraden :

THYLEN en juf. STEPANECK; SADIN en iuf. STOL-
LENWERK; DEUBEL en juf. PAQUAY; van WEN-
DEL en juf. KOCH.

'Wii sturen aan onze vrienden en lrun gaden onze
innige gelukwensen en << §ood luck ».

N. I. R.

De 30ste December om B u. 40; l-reeft een mooie
blonde speakelin (wi.j vercndersteljen dit toch zo)
ziclr wat te ijverig gctoond; toen ze zei: o Gii komt
te luisteren naar het iied : La petite diligence du
temps passé , (De kleine postwagen... van Vroeger.),
gezongen door Andt'é Claveau; Ze meent dat .rvij erg
dom zi.jn, daar ze << van vroeger » fijy6gg1.

RADIO LUXEMBURG :

' Op 27 December, wat na 14 uur, toen André Bou-
rillon, André Claveau verving, stelde hij o De school
der vrouwen » voor. Op een gegeven ogenblik on-
dervroeg hi.j een kind orrer zijn ouderdom : o Ik bcn
zeven jaar, mijnheer I Antwoord van Bout,illon :

Juist zeven... ,
Als antwoord aan een kind is tiat effen af « prach-

tig " het is een " lapsus lingr-iae , die u felie keelpijn
zal gegeven hebben.

GOEDE WENSEN :

Die ons langs haar bulletijn de Bomb Disposal stuui't,
zij schrijft ondermeer. .Wij ontvingen van onze goede
vriencien van de Verbroed-ering der: Ontmijner.s vai-t
Belgie, hartelijke gelukwensen ,,. Wij maken van de
geiegenheid gebruik om aan deze goede rnakkers een
vrolijk Ker'stfeest en een gelukkig Nieuwjaar 1e
\Mensen.

Algemene

te Charleroi

Vergadering

25 illei lg52

lloe ltet

Gij kunt het doen'
ik durf het zeggen : gij
moet het doen al was
het dan maar eens Per
jaar.

Elk verschijnen van
het bulletiin brengt
een uitgave mee van
?000 fr. Welnu, als gij
onder gesloten omslag
aan het adres van M'
BAENTS,St-Jans-
straat, 30, Tervueren,
VIJF POSTZEGELS

VAN 1 FR. 75, stuurt, het zij dus de sonl vall 8 fr' 75'
dan zou dat voor heel de Verbroeclel:ing, die 12Û0 le-
den telt, de schone som van 10.500 fr.; uitmaken of
de kostprijs van één verschijnen van het,bulletijn en
de helft van een tweede. Wat denkt gij daarvan ?

Gii hebt nog een ander middel ter uwer beschik-
king : gij kunt bij gelegenheid van een familiefeest,
vall een banket, van en vriendenvergadering, van
een geboorte, hurvelijk, enz., een kleine geldinzame-
ling doen en het bedrag storten op onze postcheek-
Irummer 75.35.94 op het zelfde adres als hierboven,
met vermelding : ,. Vo.or het blad,, op de keerzijde
van uw stortingsbulletijn.

In elk bulletijn zullen we de naam der edelmoetli-
gc gevers bekend rnaken. lVie zal onze eerste wel-
doener zijn ?

TII ;' !fI I T I I ET I E IE TIIITIIITTI TTI

Uw lidgeld
indien gij het nog niet betaald

h u llulijn h elpen ?

hebt, lees het artikel op bladzi[de

§r 13.

Laat u niet bij het

Zo u reeds in regel ziit, zoveel

te beter; proficiat.

!E TIE fl [ III I I!IEIITITIIIIIIIIII I

oor trekken.
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Z,o als wij niinooo
æ(.-

Het ligt niet in mijn bedoeling, hier een juiste
bepaling te geven van het dier, dat denkt; bepaald
niet. Teveel geleerden en wijsgeren hebben er achter
gezocht, zonder daarom te kunnen bevestigcn dat :

de mens uit zijn natuur goed is of helemaal slecht.
Alwat hier volgt is genomen uit een klein artikel

uit het « semend nieuws » over 6000 jaar. FIet is wel
nict zeer recent maar toch stichtend : Oordeelt er zelf
over : « In een grot, ergens in Azië hebben geleerden
achter een hoop stenen, beenderen gevonden, die na
een ernstig onderzoek, behoorden tot de schedel van
een vrou\M. Na allerhande opzoekingen, stelden ze vast,
dat de vrou\M in kwestie door haar stam ter dood was
gebracht. Zij sloegen haar de schedel met stenen ui
60 stukken. (« Gemengd nieuws » uit het stenen tijd-
perk),.

'Wij weten natuurli-ik niet, waarom die zachte cxc-
cutie plaats had, maar tocl.r toont ze ons geen al te
schoon gevoelen van goedheid in ctat tijdpelk, waar
van ik ten andere geen proces wi.l opmaken, maar het
stelt ons de Mens in een slecht daglicht en J. J. Rous-
seau, ten spijt, alles laat geloven dat de mens vroeger
nicl beter was.

Laten wi; de voorhistorische tijd ter zijde en we
nemen het begin van de moderne tijd dat Nero aan
het nagcslacht bracht cioor ziin wreedheden. Wi.j mo-
gen van hem zeggen lijk Racine van Agrippina.

n En uw meester zai verschijnen

Aan dc rvledc dr,vingelanden, een

in het tockomend
Igeslacht

wrede hoon ,.

Heel de Gcschiedenis door', vinden lr,-e oollogen etr
uitmoordingen alleraai'ci, ir-rgegcven door de goccle
gevoelens, die sommige aan de mens tocschreven.

N{en zon kunnen opwerp()n clat tretgeen mcn som-
mige grote mannen ten iaste legt, niet van het rrolk
mag gerzegcl u,old.en. n-raal ik denk dat atlcs relatief
was, en dat een ntcnsenleven alles behalve heilig
was.

Vernoemen wij
als bcwijs, c.en pc-
liode (niet lang
geleden) in Enge-
land, \Maar dc:
Rechtbanh
clc mcns liet han-
gen om twee stui-
vers gestolen te
l-rebben 

- 
om gc-

li.ii< well<e reden
_. en dit teroor-
zake van het
schrikwek-
kend aantal
goede mensen die
zich het goed van
een ander mens

Dit toont ons en de Rechter en de schuldige, de te-
clere gevoelens die in die tijd bestonden.

Is het nodig te spreken van de menseneters die
nog in sommige streken verblijven.

De mensen die zulke praktijken er op nahouden,
overdri.iven hun naasteliefde.

De hier bi.jgevoegde schets toont ons beter dan welk
commentaar ook, de gevoeligheid en tederheid.

En altijd en ove-
ral oorlogen tij-
dens dewelke, de
mens, welk dan
ook Zijn rang we-
ze, zich, niet laat
smeken om te
plunderen en zijns
gelijken te doden.

Altijd vinden
wij zijn schonc
instincten terug,
die hem veroorde-
len tot het vernie-
tigen van zijn
evenmens en tot
het zich toe eige-
nen van diens

goed.
Maar u Wij zijn nu toch beschaafd » zullen sommi-

gen zeggen. Ik versta het wel, maar kijkt eens naar de
mooie organisatie5 van : politie, veiligheid, rijkswacht,
en wat weet ik... Denkt gij niet lijk ik dat « de angst
voor de lijkswachter heel wat mensen eerlilk maakt ,.

Ulaar zijn we clan dôôr'siecht ? Neen, niettegen-
staande dit alles, geloof ik het niet en wil ik het niet
geloven. Het is waar dat men zijn slechte instincten
niet kan loochenen, maar als het uur van de ernst
slaat op de klok van het mensenleven, dan zijn we
getuigen van grote daden die tot het offcr voeren.

Laten we dus het kwaad zien dat in ons is, om er
ons te kunnen van genezen en nemen we tot voor-
becld de mcnsen die alles gaven, zelfs hun leven op
dat huq bloeders vredig en vrij mogen leven. Bewa-
ren nog voor deze een plaats in onze gedachten en
rrooral in ons hart.

Want dc warc doodskist der dodcn is het hart der
Levenden.

JEAN-PIERRE.

De tmastelief de ?

lk heb tuee stuiuers gestolen

uiilden toeeigenen.
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HET LEVEN DER SECTIES

WESTVLAANDEREN
Tergelegenheid van het nieu-

we jaar biedt het bestuur der
Verbroedering der ontmijnei's
van Belgie Sectie 'W'estvlaan-

deren aan al hare makkers le-
den en hunne families, haar
beste wensen van voorspoed,
geluk en gezondheid voor het
jaar 1952 aan.

in 1951 hebben wij 302 leden
in regellidgeld geboekt, dit is

niet genoeg, er zijn nog veel makkers in Westvlaande-
ren die geen iid zijn 't zij door onwetendheid, 't zij
uit vergetenheid of verwaarloosheid.

Ailo I makkels van het piatte land wij zijn met 302
voor 1951, elk lid za1- iyt 1952 een nieuuie makker
mede brengen en wij zullen met...? zijn.

Bescherm en ereleden zijn altijd zeer welkom.

Het Bestuur.

Op Dinsdag 4 December vierde de Sectie West-
vlaanderen der Verbroedering der Ontmijners in ver-
standhouding met het actief Peloton D.O.V.O. Vlaan-
deren hun grote hoogdag en het naamfeest van hun
Beschermster de H. Barbara.

Van in den vroegen morgen, bij regenvlagen, ver'-
trokl<en de Wedu.aien en W'eesjes gehuisvestigd in'Westvlaanderen uit aIle koeken der provincie naar
het al oud gekend ontmijnersdorp Westrozebeke.
Majoor Samyn, de vadel der ontmijners had er aan
gehouden, en dit vool de 26"' achter een volgende
maal, het Ste Barbaraf eest te Westrozebeke bij to
wonen.

De Kazerne had ter dier gelegenheid haar feestsie-
raad aangetrokken en om 9.45 vertrok het vaandet
van het 2e ontmijners bataljon, dat voorlopig dient
tot helzamelingsteken der Sectie, tussen twee secties
Cel DOVO en gevolgd door de werklieden en leden
der Verbroedering, in een statige opmarsch naal'
de nieuwe noodkerk van u Vijfwêsen » Westrozebeke
waar door de E. H. Pastoor Dejonghe, dienstdoende al-
moezenier van het Garnizoen de H. mis ter intentie
onzer gesneuvelde en overleden makkers \Merd op-
gedragen.

'Wij bemerkten er naast de reeds vermelde per-
sonen, Kapitein Merkx en Samyn, de officieren van
de P. A. mu, de bevelhebbers der Rijkswachten van.W'estrozebeke en Klerken een afvaardiging onder
officieren en manschappen der P.A. mu enz.

Na deze godsdienstige plechtigheid stapte de afde-
iing kranig terug naar de Kazerne waar in de eet-
zaal de tafels van de democratische lunch die om
i3 lrren moest plaats gri.ipen, reeds opgesteld waren.

In de schone zaal der Kantien waren tafels voor-
zicn waar aan de wedurven en wezen door het Pe-
loton ene collatie van melkchocolade met kramiek
werd aangeboden.

Majoor Samyn, de vader der weesies, na eene
korte toespraak waarbij onder meer hij de D. O. V. O.
Westrozebeke dankte voor zrjn mooi gebaar te-
genover z4ne beschermelingen overhandigde aan
ieder wees beneden de 15 jaar een geschenk tel waar-
cie van 400 fr. Papa Samyn had voor ieder kind een
vriendelijkrn'oord praatte vaderlijk en humoristisch met
ieder'. Na menige glaasjes geledigd te hebben, kwam
het uur waar de maag geen vloeistof meer begeert
€n naar bestaand eten vraagt ook om 13 uren begon
het feestmaal.

Bij de reeds opgesomde personen kwam zich nog
Kapitein Van den Broucke beveihebber der P.A. mu
Westlozebel<e voegen.

Het feestmaal was door de mannen der D.O.V.O.
onder de wijze kookkunstige ieiding van mevrouw
Aspeslagh voorbereid.

Er werd geen lekenschap gehou.den van de ruimte
der magen het rantsoen was voorzien voor een dat
aan de arbeidzijnde ontmijnersmaag en zoo kwam het
menig van hen haver in de bak moesten laten.

Dit noenmaal verliep in de kamaraadschappelijkste,
de vriendelijkste, de echt oude ontmijnersgeest van
stapei. gedurende dit vriendenmaal werd een mons-
ter tombola gehouden die 2140 fr. voor de steunkas
opbracht. Majoor Samyn dankte de aanwezigen voor
hun solldai'itcltsgebaar. Tnssen haakjes werd gezegd
rtat het glootste deel der prijzen kosteloos door mak-
ken selgeant Bullaert, vaandrig der Sectie werd op-
gehaald.

Na dit opbeurend gezellig samenzijn werd een
kaartenprijskamp (manilIe) tussen de makkers ge-
speeld, en waren en veertigtal mededingers, c1e prij-
zen in geld hebben verscheidene gelukkigen gemaakt.

En zo rond 18 uur liep ons Ste Barbara en Sint
Niklaasfeest ten einde in de beste stemming en de
inricl-rters en uitvoerders dient alle lof.

E, S.
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Ingevolge een besiissing getloflen in het Konrircit
en in afwachting del bekr-achtiging of het verwelpell
van het voolstel op de algemene provinciale vcrga-
dering in 1952, wordt voorlopig de geboortepremie
(500 fr.) niet meer toegekend aan de leden die een
gebcorte aangeven en n:et meer- in dienst zijn van de
Il.O.V.O. va.n 1-ret Pcleton van Luik.

Het Artikel van onze Provinciale Statuten. dat die
iiwestie behandelt, voorziet tenandere dat dergelijke
betalingen mogen stop gezet worden bij eenrroudige
beslissing van het Korniteit, zo dit oordcelt dat de Kas
niet langer in staat is dergeiijke uitgaven te doen.

Onze leden, die de ciienst ver'laten hebben rvetcn
dat ciie Kas gevoecl woldt dool vlijwillige stortingen
(nu zl0 fr per nraand) van de ontmijners die nog in
diernsi zijn bij die eenheid. Welnu daar het effectiel
dat ovelblijft zeet' beperkt is, zal het niet mogelijk
zijn verdele betalingen te doen, tenzij aan hen, die
hun maandelijkse bijdlage betalen.

Dat de ieden dus, die geen recl'rt meet' hebben op
die uitkering, zo goed zijn ons in het velvolg geen
uittreksel van Geboorteakt meer te sturen.

I{ct spleekt van zelf dat rve altijd met genoegen
kennis nemen van cen blijde gebeurtenis in urv fami-
iie om dit over te drukken in ons bulletijn.

TWEE
ûttllffit ttt$Ttlt

l)e eerste December heeft de
Luikse afdeling der Velbroede-
ling waardig haar patrones, de
heilige Barbara gevierd.

Tengevolge van een genornen
al<koold tussen, Commandant
DOHET, chef van de D.O.V.O.
Peloton Luik. Kapitein VANDE-
RYDT, chef van de 3e Kompag-
nie van het 12' Regiment T. T. r.
en ons Komiteit, rü/as er besloten
dit feest, gezamentlijk te organi-
seren. Die prachtige idee '"rras door
Er evoolzittcr.. Kapitein voorop-

ge-zeL.

De officiele plechtigheden, waaraan talrijke voot'-
aanstaande personaliteiten, zo burgerlijke als mili-
t;rire aan deelnarnen, begonnen om 10 uur met een
bloernenhulde aan de verschillende dodenmonumenten
lan de wijk St Walburg, gevolgd van een H. Mis voot:
de gevallen kameraden, opgedragen door Aalmoeze-

nrer JACQUEMIN, die in verheven be'ü/oordingen het
ge legenheidssermoen hield.

Het koor van de kerk was lijk getooid met vlaggen,
daar een veertigtal vaderlandse verenigingen afge-
vaardigden gestuut'd hadden; ook \Maren 150 school-
l<inderen tegenwoordig.

Na een dêfilé, waar de Ouden de jongeren van de
T. T. r. een lesje gaven, gingen wij naar de Plaats
waar de Kameraden gefusiljeerd werden op de Cita-
clelle, waar na een ontroerend . LAST POST » een-
klans werd neergelegci. Nadat de officiele plechtig-
heden afgelopen waren, verenigde in de Mess der
L)l'ficieren, een hartelijke ontvangst de genodigden en
cie leden van het Komiteit ; Commandant DOHET
nraakte er gebruik van om de enen en de anderen te
clanken omclat ze zo goed geweest waren de oproep
te beantwoorden.

In de grote leesLzaal van de Citadelle, had vervol-
gens een banket plaats waaraan 225 personen deel-
namen. Aan de eretafel hadden plaats genomen on-
cj.ermeer : Kolonel PASTURE, chef van het 12de
Regiment T.T.r., Majoor PORREWYCK en Mevrouw,
Chef van cte D.O.V.O.; Mevrouw JULIN, nationale
Secretaressc van het Gedenkteken van de Weerstand
en M. JULIN. Wij moelen aanstippen dat het succes
van de ceremonies te danken is aan de prachtige me-
dewerking van Mevr. JULIN. Wij maken van dit
schrijven gebruik om haar nogmaals onze dank te
l:etuigen.

Er heerste een goede stemming, de tegenwoordig-
heid van de een of andere dame van onze kameraden
Lracht cle zo nociige frisheid voor zulk feest. Hei
-l,i.omitcii. bood hun ook uit d-ar-rk mooie bloemen aan.

De sternming rverd ook verhoogd door de " BAR-
TIIOLOMY SISTERS " de dochters van onze vriend
Bartholomé die met accordeon en bevallige stem ons
'.en dans voerden. Het bedrag dat de meisjes voor hun
rilestatie ontvinger-r (600 fr.) werd gegeven aan de
kas van de velbroedering, dit was echter nog niet
qenoeg voor BARTHOLOME, en hij gaf nog 200 fr bij.
Zulk gebaar slaat ons rret verbazing. De T. T. r. ver-
riSkten zich nog door een collecte die 1120 fr. op-
L»acht. Hartelijk dank aan de familie BARTHO en
or.ze vrienden. Het dansend gedeelte wisselde af met
u sketches » en gezang, dat lllemaal flink cioor d.e'

vrienden van de T. T. r'. gepresteerd werd; en wij moe-
ten toegeven, dat ze ons baas lvaren.

llet '"vas ecn welgelukt feest, dat voor enigen ein-
cliqde in " cie Wijngaard des Heren ,.

De 23ste December had er in de u Brasserie du
I)c,nt Ncuf tc Luik, de overhandiging der geschenken
y-'iaats, van de St Niklaas aan de weesjes van de Ont-
nrijners.

Het geld, dat opgehaald rvas tijdens een op 24 No-
vernbel in dezelfde n Brasserie », georganiseerd feest
alsmede de gelden van de velbroedering ontvangen,
hadden het ons mogeiijk gemaakt aan elk kind iets
aan te bieden, nameiijk, een regenjas, een paar
schoenen een pop of een naaikistje aan de meisjes, en
cen voetbal aan de jongens. zonder daar bij rekening
te houden mct de lekkernijen en het vieruurtje, da+"

a.an elk van hen en aan hun mama werd aangeboden.



18 DE ONTNIIJNER

De aankomst van St Niklaas werd voorafgegaan
door een artistiek gedeelte dat door groot en klein
zeer op prijs werd gesteld. Vervolgens had de pit-
deling der geschenken plaats, die de gezichterr der
kinderen deed stralen. Command' DOHET, die er aan-
gehouden had met zijne Dame aanwezig te zijn, dankte
zangers en zangeressen, die hun medewerking ver-
leend hadden en zij ontvingen onze mooie brochuur
o Onze Ontmijners , en het artikel 12 (alleen de zan-
geressen). Het spreekt van zelf dat de heer en me-
vrou'ü/ LUCAS, de eigenaars van de zaak heel bizonder
bedankt werden.

De Eerwaarde heer, Aalmoezenier JACQUEMIN,
onze Yoorzitter en de Vrienden VAN MULLLEN en
JENNEKENS, leden van het Komiteit, waren op de
hc,ogte van hun taak geweest, volgens hun loffeljke
gt:woonte. Er moet niet gezegd worden dat we ook
nrochten rekenen op de toegewijde en zeer ge\Maar.-
cleerde medewerking van Makker CUSTERS en zijn
Dame.

- Het was een gelukt feest en die eraan deelgenomen
hebben zullen het niet gauu., vergeten.

Marcel LALLEMAND.
Iste Ondervoorzitter van de Luikse Afdeling.

Soetios

Namen-Luxemburg ?.

Antwerpen ?

Oostvlaanderen I

Spreken is zilver
is goud !!!..,
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