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D..,. vrienrl lezer, Wa:rl of Vlaming, in nummer twee
v:in 195J van her tijdschrift \,an onze Verbroeclering cler
Belgische Ontmijne:s zult ge twee soorten literatuur vinden.
Langs de ene kant een artikel van de reCactie en enkel:
medecielingen van aigemeen nut die zoi,r,e1 Walen als Vla-
mingen aanbelangen en langs de andere kant mededelingen,
zoals korte verslagen over feestjes, die ofwei door de plaats
waar ze zich voo--doen ofwel docr hun onvertaalbare stijl
enkel de ingervijden bevallen kunnen.

Het gezond verstand, eigen aan de Belgen en de billijk-
heid raden ons aan slechts de teksten die alle ontmijners
aanbelangen in beide landstalen weer te geven en de plaat-
selijke gegevens verteld in hun iokale kleur hun levendig-
heid van uitdrukking niet te laten verliezen door een om:zet-
ting in het Frans of het Vlaams.

Deze wijze van handelen schaadt niemand maar het eist
een juiste verdeling van het aantal artikels wil het een schijn-
baar gegronde opmerking weerhouden.

Daarom vraag ik voortdurend aan onze Vlaamse vrienden,
een ruimere bijdrage aan ons tijdschrift te wiilen zenden.

Beste vrienden, Samijn, Merkx, Cogneau, Baents, Van
Cleven en anderen, sympathieke zonen van Vlaanderen, ran
Antwerpen en Limburg, zonder de Brabanders te vergeten,
een goed gebaar als't u belieft. Laat het zo rijke en zo fol-
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klo--istische karakter (dialect) vân urv mooie taal ivâarvan

5;e allemaal zoveel houdt eu waârover ge met reden zo fier
zijdt tot zijn recht komen.

Beste vrienden Walen, schrijft ons ook eens meer, we
zullen ni:t aarz:len uw F-ranse of \ÿaalse t€ksten in ons blad
op te nemen hoe weinig ze ook onze ontmijners mogen
aanbelangen, want moeten we u erâan herinneren, dat zekere
literatuur hoe schoon en hoe rijk deze ook weze niet nood-
zakelijk haar plaats krijgt in ons tijdschrift dat zich als
een plicht voorkrijgt in ons tijdschrift dat zich als een plicht
voorhoudt levendig te zrjn maar dan cok dit enige doel wil
nastreven :

DE ONTMIINER DIENEN EN BELANGSTELLING
INBOEZEMEN.

R. PORREWTICK.

Voorzitter der Redactieraad.



DE ONTMIINER

ûent ver\ /a,eht U !
, _Op Zondag 7 Juni aansraande heeft de Algemene Lande-
lijke Vergadering der Belgische Ontmijners plaats te Gent.
een bijeenkomst waarvan het belang zeker ian geen enkel
hd zal ontgaan,- daar U er zult uè.rremen *"t 1, gedaan
wordt om Uw belangen te verdedigen en te dieneÀ.

En zo'n Algemene Landeiijke Vergadering blijft toch
steeds een opportune gelegenheid om eens de oude makkers
terug te zien, die na er samen de grootste gevaren mede te
hebben getrotseerd voor het welzrln ,rn h.t Vaderland -
door de levensomstandigheden oler her gehele Land werden
verspreid en men vaak uit het oog heeft verloren.

Dit wordt dan weer een extra-gclegenheid om de rangen
van vroeger ;ens te hcrvormen, en clan nog in het hartje
van Vlaanderen, in het prachtige, oude Gent, dat als een
symbool onzere onalhankelijkheid en vrijheid mag worden
gesteld.

Zij hcrinnert LI hoe de Vlaamse laten zich ror vrije bur-
gers wisten te ontvoogden; herinnert U h:t prikkelbare
onafhankelijkheidsgevo:l van die burgers, zorvei tegen Fran-
se, Oostcnrijks, Spaanse of Nederlandse overheersers !

Die fiere vrijheid rijst daar nog in sreen, als het Belfort,
de held die deze vrijhrid bevocht heeft en zijn standbeeld
en naar zijn geslacht noemt men Gent nog wcl een de « Stad

:.! 0nze Landelijke Algemene Uergadering 
i! op 7 Juni 1953 te GENT i.t-

a-i-l: Yerwacht ll, heste 0ntmijners

cier Artevelden ».

Niaar, zij hecft zoveel oamen : het « Belgische Manches-
ter » dank zij Lieven Bauwens die de techniek der automa-
tische spinmolens uit Engeland med'ebracht en aldus de
oprichter rvcrd van een belangrijke industrie van katoen-
en vlasspinnerijen de belangrijkste industrietak der stad.

Die stad, weike men ook de « Fiora-Stad » noemt, weike
reputatie ze om de vijf jaar houdt door de wereldvermaarde
« Floraliën » en het resultaat zijn van de uitgestrekte bloem-
kwekerijen die zich rond de stad uitstrekken.

Eo urv kort verbiijf in de Gentse Stede zal U weilicht
de tijcl laten ook eens te gaan genieren van het « Gent, Stad
der À{onumenten » r,vaaruit de grootheid van het verleden
spreekt, zoals uit het door Philips van den Eizas, Graaf
vau Vlaanderen, in 1180 ge'nouwde 's Gravensteen, geins-
pireerd door cle ve;strekte kastelen in Syriën door de Kruis-
vaarclers opgeriçht ; zoals uit de Gildenhuizen iangs de Gras-
lei ; zoals uit de sierlijke Gotische kathedraal, met haar
prachtige barokstofferingen en het onge-ëvenaarde veelluik
« De Aanbidding van het Lam Gods » door de gebroeders
Van Eyck ; zoals uit de Herenwoningen uit de Middel-
ecurven zoals het Rornaanse Geerard De Duiveisteen, en

Vervolg blz. 3.
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i 9 ,. 45. Yerzameling op het St-Pietersplein vdrir de 11 u. 30. Bloemenhulde aan het monument van Koning i
i kerk; - Albert; ia_

! 10 u. Plechtige mis ter nagedachtenis van de ges- 13 u. 30. Vriendemaal op zijn « Ontmijners » in het- i
i neuvelde en overleden makkers; zelfde lokaal; 

- 
!'a

i ll u. Ontvangst vergadering in het lokaal V.V.V. 15 u. 30. Wandeling door de Stad onder de leiding van :
i (A.F.A.C.); een stadgids. i
. I

r ]ÿ[ENU :
!a
ta. So.p Aardappelen !I. Voorgerecht Erwtjes en worteltjes !
' Gebraad Nagerecht :
' Mokka-Tas. :i
i Oi. alles aan dcn prijs van 40,00 fr. dienst in begrepen en dit ten einde alle makkers in de gelegenheid te stellen !
! ". aan deel t. .,.ttr.tt. I)eze leden wordên u..ro.Ét iit t. l.t.r, weten aen rnakker Van ClerËn, "1, Elyzesev:iden, !! Gent, en de som van 40 fr. te storten op zijn postrekening 4511.u0, met de melding « Eetmaal », ten laarste ii den lste Juni 1953. !ra
al
kaltaararraariratartaataalialaatalrlaaraiaraaraaaaaaatasrtarlartraalaarlrtrrratraar....srtt oaaraa.aa!



DE ONTMIJNER

Hoofdartikel van de Redacfie

Or.r TMTJNERS Vr RZAMELD U
Moest ih schriiaen dat ons land sed,ert enhele iaren een

ernstige morele crisis doormcaht en dai men lou'tat oaeral
een.vermind,ering aan belangstelling voor alles u,.at noch
midde-lmatig ncch nrind,eruaàrd,ig is, han waurnemen, d,an
7ou ile niets te teel schriiven.

Stemmen, hrachtiger dan de miine, lieten lich de laat.
ste tijd horen in radio, pers, en overal in de r.,erschillende
tijdschriften door de vile verbyoederingen of v.aderlandse
groeperingen uitgegeu^en. Al deZe stemmen'1iin het eens
om op het geaaor _te wiiTen en te trachten dà goede wil
te u-erenigen van de7e, d.ie gewettigd, tenand,ere,*door hun
rcchtschapen geweten en hnn onüetu,istbare verdiensten
de .plicht hebben de geestes , en feiten , toestand, d,ie onTe
hele bescha,Ling aan-7i1n vrijheid beroven han met al hun
hrachten, tegen te u-,erhen,

Velen onder u beste vrienden Ontmiiners, hebben on.
betwistbaar het recht actief deel te neinen ,ao.n de striid
tegen de onjuiste afdwaling die er vaor het ogenblih'in
b e staat de -half geb ahhenen, de veyrader s te b ev\ordeli gen
en de daden te aergeten of geniepeig te critiseren îan
dele die noch moeite, noch- hui gelondheid gespaard
hebben, noch kun toeu'iiding aoor hun id.eaal, enTttîia ""o,teral in d.e bres stottden aoor d,e onafhanhelijhheid, en
de hoogstaande maraal aa,n ons Volh.'

Be:te Ontm"iineÿ, oln een tastbary rcsultaat te bereilaen
in een striid. d,ie vroeg of laqt de 1u;oaere tegenoaer de

"":ffii, brengen lal moet ge on7)oorwd,ardeliih één bloh

- Walen en Vlamingen, homend ui,t de ontm.ijningsbatail.
lons_ of uit DOVO, officieren., onder.officieren, hoiporaals,
sold,aten, o^erklied.en vq.n het actieve of reservehaâer, g".
rlemobiliseerd of nog in dienst in DOVO of waar in het
leqer, terug moet ge uwe Verbroedering veïaoegen en
actief deelnemen in het leven aan u1t groepering d,oor
belang te stellen in h.aar tt,erhTaamheden, haar tijdschrift
of meded,elingen te le1en, de vergaderingen en betogingen
bii te u,onen en vertrouwen te stellen in de leid.ers dii ge
Telf vrij verhieTen hunt.

Beste trienden, ooh, in het burgerlijhe of militaire leven
moet ge getrouw bliiv-en ,aan de principes van eer en
rech,tschapenheid, . Gelcoft me dit liinde, en blijvende
hetgeen ih u vroeg te 7iin, Tult ge niet alleen gehoor.
Zd.rn"en aan de eeuwige principes maar Todoende ooh de
hw aad,spreherij, hzt :dr c dsnle en de schijnheili ge b e : c'huidi.
gingen teqenttouden von dege, die u. r'an uit de schaduw,
hun geliefd hlitr,aat, bespied.en., om te trachten u te hlei.
neren en te aerd,elen.

_ Ten alle tijde en onder alle omstand.ighed,en aerhondig.
d,en de wijge Volheren : « Eenàrdcht maaht macht ,, t,er.

geet niet d"at onze glorierijhe uoorouders van deTe 2in
onle natiomale leuTe hebben gemaaht.

Slaats bovend,ien aendachtig dep gade d,ie niet op het,
Yaderlqndse plan tot d.e onle behoien, gaat de riacties
nd, I)dn d,e weinig schitterende weyeld d,er inciaiehen en
h.un- htndlangers_, dan Tult ge vaststellen dat er Zelf s in
de laagheid e_n het bed,erf àngeluhhig genoeg een 

'Xwii.

gend verbond bestaat gegrondvest op- eàn onvoortaaardé,
lijh bijeengli,iden van alle gebrehen.-

<t Soort Toeht soort. » Trachten 1L,e ons d,e7e Langs tzuee
hanten snijd,ende :preuh eigen te mû.hen.

Tegen hetgeen sommige t de d,uistere machten aan de
ontbinding no.nTen bouwen we in volle dag een stuwilatn
op ucet onge harde wil tat meer oprechtheid en meer
rechtt,aard.igheid. en herstellen we hàt ernstig bedreigcle
evenwicht.

Beste Ontm:iners, ih hoop dat tussen de vele andere,
m:jn oproep gehaord en begrepen Za! worden,

, Karr e r aad s ch ap p elii hh ei d, h art elij lzh ei d, s am e nh ori gh ei d
dit moeten onTe wachtwoorden 7ijn.

Laat ons de u,aord,en hernemen die nog niet 7o heel
lang geleclen. een zuereldverm.a*rdheid ,"r*i"rr"n :

« Het is nog niet te laat, nraar het is hoog tiid ! »

R. PORREWYCK
24.4,53

Gent verwacht U
vetvolg van blz. 2.

cle Herenwoningen uit de XVIIIe eeuw, zoals het patri
ciërs Hotei D'Ha-ne Steenhuyse, dat thans als museum voor
U open staat...

En dit is slechts .een korre r'",andeling in de « Kuip van
Gent », waar alle getuigenissen van het groot verleden der
stad als 't ware verzameld siaan, zoals de vermaarde «To-
rentrans » ge.rormd door het de St-Niklaaskerk, iret Belfort
en de St-Baafskerk.

.En Gent zal U nog laten g:nieten van haar meest typische
Viaarnse eigenschappen die nog getuigen van de geest van
Breughel en Uilenspiegel : onze Algemene Landelijke Ver-
gadering heeft in haar programma natuuriijk ook een goede
maaltijd voorzien, waar het weilicht niet zo Breugheliaans
a1s destijds zal aan toe gaan, maar toch goed zal rvorden
gesrnuld en plezier gemaakt, want... dat Uilenspiegel nog
niet dood is, hebben de Gentse studenten enkeie jaren gele-
dcn imrrers bewezen door de inname van het Gravensteen...

De Algemene Landelijke Vergadering en Gent verwach-
tenU!



DE ONTMIINER

FEESTAVOND YAN 14.3-53

DE GENIE EN DE ONTMIINERS GP DE
BRES VOOR DE GETEISTERDEN
DER RAMP VAN 1 FEBRUART

De Verbroederingen der Genie 1940 11945 en der Onr-
mijners (Sectie Oost-Vlaanderen) hebben weer eens de
handen in alkaar geslogen om het hunne bij te dragen tot
het Nationale Rampenfonds, waarvool weer allen, van de
respectievelijke voorzitters tot de ânonyme mederverkers,
hun beste krachten hebben ingespannen om eer) edel doel te
dienen.

De trouwc bezo:kcrs der UF'AC-zaal en der feestcr.r ingc-
ri^ht door beide Verbroederingen, wâren eveneens op hun
post, zodat «ie heer Leys, als voorzitter der Verbroedering
der Genie 1940 11945, voor een volle zaal het woord kon
nemen om allen welkom te heten en het doel van deze

avond te belichten, welke op nog suggestiever wijze in
beeld werd g.bracht dcor de film over de oversrromings-
ramp in Nederland, welke ter beschikking der inrichters rvas

gesteld geworden door het Nederlands Consulaat.

Op zijn beurt dankte de heer Van Cleven, in naam van de

voorzitter der Ontmijners, Sectie Oost-Vlaanderen, voor de

talrijke opkomst en de vele en spontane medewerking,
vanvr'ege de zusterverbroedering der Genie, makker Van de

Veegaete, - zoals altijd, de grote animator - en de heer Leys,

voor de wijze waarop hij de tombola weet te spijzen met

prachtige prijzen.

Op het witte doek ontrolden zich dan aangrijpende beel-

den van de door de watersnood geteisterde Nederlandse
« lage gebieden bij de Noordzee » waarvan het dramatische

even ontroerend werd samengebald tot een aangrijpend ge-

dicht door makker 'Wante, dat met groot declamatorisch

talent werd voorgedragen door zijn dochtertje, wâarvan we

reeds verscheidene malcn het [Jenoegen hadden de voor-

drachtkunst te beluisteren en te bewonderen.

Na een leuke film, waarbij gekende gezichten op het dock

verschenen en we onder meet dhr. Van de Veegaete herken-

den, verscheen deze laatste zelf op het toneel als speaker

en animator van het gezellige feest dat uitstekend werd in-

gezet door het Karoli-orkest, dat er aanstonds de stemming

in bracht en voortreffeliik de heer Frans De Maertelaere

begel:idde, wiens aangenarne barytonstem werm klonk en

warm werd toegeiuicht.

Maar pas echt gezellig ',verd lret - vooral voor de heren ! -
bii het optreden van d: lieve Nini Chantal, di: u,e:r haar

rnedewerking had to:gezegd niet alleen voor her shorv-ge-

cleelde van het feest, maar ock voor het bal.

I-har r':rschijning loktc applaus uit, tcrrviil haar spirituelc
iiecljcs en schaikse rvijzc van voordragen u.eklra aller hartcn

wotr. Wc denken dat vele mannen in de zaal enkele heren

vrn het Cornité dien avorrd hebben benijcl en er een volgende

maal ook zullen zorgen in de eerste gelederen te staan om

met cen omhclzing te worden bedacht...

Mear, daar ziin al w:er an«lcre lieve juffrourvcn ett dames,

die hct publisk « bedenken » met loten en het op even on-

weerstaanbare wijze doen, vÿânt op korte tiid z\jn ze

« r:itverkocht » en kan tot de trekking worden overgegâân

terwijl al plaats rvordt gemaakt om de dansvloer vrij te

mcken.

En dan wordt het weer zoo'n echt genoeglijk bal, zoals

we er al verscheidene hebben meegemaakt in de schoot

dezer twee verbroederingen.

'Waarbij Nini Chantal dan nog haar pittige liedjes voegt

en hrar ongeskunstelde charme, waarbij Edgard Vande Vee-

gaete zijn fantasie voegt en zijn onvermoeibare energie,

waarbij, ten slotte, het orkest en de schijnwerpers een in-

tieme atrnosfeer weven rond de dansende koppeltjes, die

tot in de kleine uurtjes over de dansvloer glijden.

Door het initiatief dezer twee Verbroederingen werd aldus

een rnooie avontl beieefcl, waarbii het publiek er toe kwam

zich uitstekcncl te amuseren cn terzelf<lertijd het zijne bij

te clragen tot een edel werk.

André Minne.
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Algemene Vergadering 1953
UITNODIGING

Het Hoofdbestuur heeft de eer al de leden van de Verbroedering der Ontmijners van België uit tenodigen de Algemene Vergadering bij te wonen, die zal plaats hebben,"pi tr"; aanstaande, i" a"ioî"l"n runV. V. V. te Cent.

DAGORDE
Ïoespraak door de voorzitter;
Verslag van de schatbewaarder;
Verslag van de commissarissen;
Ontlasting der beheerders;
Verkiezingen;
Vastste!len van het lidgeld 1954.
Begroting van 'l953;

Diversen.

INKOMSTEN

VERKIEZINGEN

De hiernavolgende lede:r van het [rofdb,:siuui-
ziln uittredend e;r herkiesbaar : SEVRIN, DIEU,
LHOOST, LALLMEAND. VANDERYDT, VAN-
CLEVEN, BERTRAND, DEBACKER, MERCKX
(Cotton), SAlllJN, Rob. (Deheeger), PORRE-
wrJCK (DESMEDT)

Commissaire : PIEREUSE.

Lidgeld
Ontm ijnersboeken
Feesten, toelagen, eiften ...
Tombola . ...

38.300,00
5.253,15
5.585,00

r5.250,00
95.000,00
r9 260,00
66 205,50

244.854,25

22.945,10
13 003,74
3.421,30

99.369,64
21.081,85

Weduwen
Cewonden
lnva Iieden
Diversen

UITGAVEN
56.88 r ,00
t2.B t 3,00
12.000,00
9.149,00

9t 1Æ,0a
r 6.019,00
21.200,00
6 892,80

23.083,40
14.299,A0

38.136,2A

211.112,40
21.081,85

244.854,25

Bezit op 3l-12-1952

5.551 ,95
120.460,14

432,80

Terugbeta I i ngen
Winst verkoop titels
lntrest titels

Bezif op 3t-t2-195t
Postcheckreken i ng
Bankrekeni-rg ...

Schatbewaarder

Wezen le Cornmunie
S interk laas
Lidgeld V. V. V.
Bulletin
Alegernene Vergadering
Administratiekosten, taksen, bu-

reelmateriaal ...

Balans

Postcheckreken in.r
Bankrekenint .. ' ... ... ...
Schatbewaarder

Batig salCo

126.451,49

QO a" Algemene vergadering zullen deze rekeningen
Buiten het hier"bovengemeldL ezit van 126.451,4g'ir'

nominale razaarde, titels van àe Staat.

126.451,49

toegelicht worden.
heeft de Verbroedering nog voor I.B40.OOO fr,

Rekeningen lg12


