
DTiCMA'NdEIiJKS DE ONT M II N ER
Belgische

îdl*rd* /\{

va n de VerbroederinE cier

SECRET'ARIAAT

SI-|AN3-,TRAAT, .30, TERVUEREN

Tijdschrift

Ontmijners

TELEFOON : 57.31.61

Postcheckrekening N' 7 5 3 7 .9 4

AAN @NZE LEDEN
Zoals .-il:r jaar bieden Urv President en de ieden van de

R:racl van Beheer U en Urv familieieden cle beste wensen

Tijdens het voorbil': laar diende el geen enkel ernstiq

van geluk en gezondheici aan.

:::r*O 
genoteerd ontler de nog in dienst ziinde Ontmii-

Onze eerste wens is dat het nieu',ve iaar op dezelfe wiizt
zou verlopen opdat de lange liist van onze or'erletlen kama-

reden eindelijk zou afg:sloten u'orden.

Het einde der maand Februari za1 de 10e verjaring betc-

kenen van de oprichting van de grote ontrniinings:enhed:'r'
De proviciale afd.lirrg"n waren reeds sedert September i94'1

opgàricht. H:t is begin\'{ei dat U allen aan 't u'erk getogel-l

,iji ,rr.t een ijver à moed die vlug met succes bekroond

werden.

Uw Raad van Beheer wenst, in de loop vrin dit jaar, op

rvaartlig: wljze deze verjaring te vieren tijdens onze alge-

mene vergadering van de maand ]uni.

Hij rvenst dat U er zeer tairijk zou<lt eanv,'ezig z'ijn' 
, ---

Waaide Vrienden, nogmaals onzc best': weilsin vccr 1955

en tot binnenkort.

0nze Algemene Uergadering uan 1954
Onze Algemene Vergadering van 1954 had plaats te

St-Jans-Molenbeek, op 13 Juni 7954, en werci bijgervoond
door trlrijkc onlnlijners r n gewez:n ontmijners.

Een grc , "al officieren en onderofficieren rvaren aan-

rvezig : Gen:raal Sevrin, \'{ajoors Samyn :n Linden, Com-
rr-ranàanten I)ieu, Masset George, Samyn, Cotton, Vander-

rijdt, Ivlerkx, Dohet, Kapitein Cogneau, Luitenanten Van-

deneynde, Vande Veegaete, Debacker, Henri ev':nals de an-

dere leden van .de Raacl van B:heer, Van Cieven, Baents,

Bertrand zonder dhr. Aalmoezenier Dekers te vergeten.

Onderoff,icieren Cuveele, Bracm, Dreesen, Vanassche, Clos-

set, Vandêzande.

Alsook dhr. Volksvertegenwoordiger Hubert Degroote,
grote r,riend van de Ontmijners en dhr. Robert Rainotte, de

grote lveldoener vân onze Verbroeclering.

Vcorafgegaan door het muzi':kcorps van F.N.I. begaf

deze belÀgrijke groep zich stoetsgervlize near het doden-

monumnent van Molénbeek r.vaar bioemen w':rden neerge-

1egd. baarna begaf de stoe3 zich. naar de kerk van de Fï. ]o-
hannes de l)oper, waar'eên mis g'ezongen werd tot nage-

dachtenis ,.r.r Z. C)ntmijners diê gei,allsn zijn op het veld

De Minister van Landsveril:diging had zich laten verte-

genrvoordigen op de kerkelijke plechtigheid.

FIet eerste gedeelte van deze dag werd besloten in het

Starihuis van 
"Molenbeek, waar een receptie georganiseerd

w.:rcl docr hct Schepencollege. Dhr. Senator N{aertens, bur-

gemeester, was speciial \an zee gekomen om deze receptie tc

leiden.

Gen.:raal Séverin, president van de Verbroederir'g, dankte

het gemeentebestuui voor ziin vriendelijk onthaal en in
't bijZoncler tlhr. Edmond Machtens die, als Senator, steeds

blijÉ gegeven h':eft van een grote -belangstelling 
voor..het

geigirËh"leeer. Hii herinnerde vervolgens aan de gevaarlijke' 
opd"racht, iervuid- door de ontmijners, aan hun taaiheici,

hïn s,l.cersen en verklaart dat hun gerechneardigde eisen

moesten verdedigd worden.

Dhr. Eci. Machtens, Burgemeester-senâtor, wenste

heldhaftige ontmiiners r'v'elkom en verklaarde dat

wes hen te ontvangen. De actic dte zi\ gevoerd

zegde hij, r.vas wellicht onvoldoende b:kend bij het

En nochtans vervulden zij gedur:ende vele maan'r

vaarlijke taak. Bij i-dere stap loerde de.do''
digen, waarvan verscheidenen met_ d§ '

-r*!*Èl

ai deze
hij fier
hebben,
n.r'liek.
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het land bevrijd te hebben ran de dodelijke tuigen welkc
door de vijand verspreid rverden.

Toegejuicht door de aanlvezigen onderstreepte spr.eker
daarna de verdiensten van dhr. Hubert De Grcote, volks-
vertegi:nwoordiger en burgemeester van Houthuist, die de
ziel was van de ontmijners nelke hij di: morele en rnateriële
s';eun verschafte en die r':cht herlt op hun erkentelijkireid.

Na hct neerleggen van ecn bloernenkrans voor het gedcnk-
tek,en van het gemeentelijk p:rsoneei, eestorlcn voor het
vaderland, wcrd een erewijn gcdronkcll en rvcrtlcn trvcc
mooie luchters, v.ervaardigd uit vleugelrnijncn, door h,:t in-
richtend comité aangeboden aan dhr. ll,{achtcns.

Na deze mooie vaderlanCs: manifestar-ie harl cle eig:1ijke
Algemene Vergadering plaats welke begon mei de toe-

Dames, Fleren, Beste Ontmijncrs,

Voor de negende maal hourien wij onze algernene ver-
gadering.

ln 1946 hielden rvij de eerste te Jette, tijdens rvelke
de Heer Neybergh, Burgemeester, een vaandel schonk aan
onze Verbroedering.

Vandaag zijn rvij de gastel van de H:er Burgemeester
van St-Ians-lvlolenbeek, Senator Machtens, door rvie rvij ni.:t
aiieen flink werden onthaaid, maâr in rvie rvij tevens de
nodige steun vonden, die onmisbaar is, bij het op touw
zetten van deze hoogdag.

Trouw aân onze gewoonte, brengen wij vooreerst een
vrome hulde âan onze dierbare afgestorv.enen, FIet verlopen
jaar was droevig en pijnlijk voor de Verbroedering.

Een jaar gcleden, bijna dag op dag, v;rloren r,vij Il,Iajoor
Porrewijck, de onbetwistbare overste e:n ware vrienci <ier ont-
mijners; het hield daarbij niet op, her zou een \Â/are ramp
wôrden, kort daarna werd ons Luit. Kol. Torrekens ont-
rukt, daarna Majoor F'anuel, Kapitein Genicot, en nog Beu-
gnies, Staelens en Coperman.

Ik stel u voor ze samen mer de lange lijst onzer doden
te herdenken in een vrome gedachte van erkenteiilkheid en
van gehechtheid.

Als wij vandaâg in de orngeving van Brussel vergaderd
zijn, na door al de provinciale afdelingen uitgcnodigd te
zijn geweest, was het aan de beurt der afdeling Brabant dit
laar deze bij:enkomst voor te bereiden, doch Brussei is het
ware centrum en de zetel van onze vereniging en biedt dus
verschillende voordelen : de verplaatsingen in de provincie
vergt grote kosten, verder is het soms zeer moeilijk voor
sommige afdelingen op tijrl ter plaatse te zljrl ten einde aan
al de plechtigheden van de dag deei te nemen.

Om dit alies tor het minimum te herieiden, stellen wij
u voor voortaân, behalve in zekere omstandigheden, onze
algenrene vergacleringen te houden in de omstreken van
Brussel.

Het volgend jaar, als wij het tienjarig bestaan vieren
van de Ontmijningsdienst, zouden wij te gast zijn bij de
belangrijke onderafdeling van Tervuren, waar ons gelegen-

sprââk van Gcnelaal Sevrin, president van t-lc federatie.

Na d:ze mooie toesprâak, weike een overzicht geeft van
de activitrit der Verbroedering tijdens het jaar 1953-1954,
legde de penningmeester cie jaarlijkse balans roor.

G:cietaillerde inlichtinges rverden verschaft, onder andere
betreffcnde de inwijding van het monumcnt van Stavlot.
f)e rechtstreeks door dhr. l(ainotte ontvangen sommen ko-
mcn indcr daad niet in de balans voor, aangezien dcze
het i,oorn,erlr hcbbcn uitgcmaakt van ccn bijzondere afre-
kening.

Er dicnt opgcmcrkt dat dhr. l{ainotte in cen recordtijd
meer dan 200.000 fr. kon inzamelcn en dat het monument
de Verbroede ring <ierhalve niet rl.:er zil kosten dan
60.000 Ir. (som die voorzien was).

heid geboden wordt de instellingen van het studiecenrrum
te bezoeken en waar wij in de School der legerkoks ons
gezellig eetmâal zouden kunnen nemen.

Deze beslissing mâg echt:r niet voor gevolg hebben onze
doden te vergeten en dat cr nooit geen bezoek meer zou
gebracht worclen aan de gedenktekens di.: op verschillende
plaatsen in het land tc hunner eer en nagedachtenis wercicn
opgericht. Daarorn stell:n wij u voor dat ieder jaar op een

datum ciie nog vxst te stellen is, b. r'. op 2l |uli, een af-
vaardiging ran cle dichtsbijgeleg:n afdeling zich na.ar deze
gedcnktekens zou begeven en er bloemen zou neerleggen
in naarn van d.g Verbroedering.

Urv hoofdbestuur zou deze vrome opdracht r,ervuilen aan
de voet van het monument van Stavelot.

Sinds 20 Septernber van v,erieclen jaar bestaat er een Na-
tionaal gedenkteken, opgericht te Stavelot ter nagedachtenis
van al cie Ontmijners die vielcn op het veld van €er.

Ons bulietin van November 53 hceft u in al zijn bij-
zoncierheden de plechtigh:den van de ontluliing beschre-
ven vân clit prachtig monunlent, die plaats vonden in de te-
genwoordigheid van Z. K. H. Monseigneur Prins Albert
van Luik.

Wij komen dus hier niet terug op deze onuitwisbare gc-
beurtenis, die haar weerklank vond door gâns h.st lând,
niet alleen door het nagestrecfde doel, maar ook bijzonder
door verschill.:nde overheidspersonen ciie cr aan deelnamen.

Wi.j houden er echter aan LJ te herinneren aan de de lang-
durige besprcking:n die desaangaande plaats vonden op de
Algemene vergaclering van Gent, verieden jaar. Zo het voor-
ontwerp opgen-raakt door onze tâlentvoile vrisncl Verschue-
ren Albert zeer in ieders srnaak viel, waren hieraan uitga-
vel verbonden die het hoofdbestuur meende niet te moger)
doen zonder uw bijzôndere toelating.

Den wierpen zich <.le doordrijvende cn kranige cornman-
clant Vanderydt cn de onstuimige en dynarr-rische adjudant
l.ailernand in de sqijd.

Ten slotte rvas het onze onvergelijkbare vriend Robert
Ilainotte die het pleit won door zijn totale m.:derverking
aan dit groots gedacht to€ te zeggeî. Wij weten toch bij

De Redevoering von de Voorzitter
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onrlervinding dat als Rainotte zich er mee bemoeit hij
alle verr.vachting in de schac\rw s'.elt. In een rekordtempo
verzamelde hii 200.000 fr. bij de bevolking, gemeenrebe-
sturen en scholer-r.

Ik maal< van d:ze gelegenheid qebruik om al de ont-
miiners, 'wedulven, wezen.en in.,'alicien die de reis naar Sta-
velot ondernamen, hart.-:iijk te bedanken. Wi! menen dat ze
ruimschoots vergoed werden voor cle moeit: docr cle grote
voldoening en cle cliepe gemoeclsaan<loening die ze tijdens
het verioop d,er piecirtigheid hebben aangevoeld.

De grote bezielers van deze onvergeteliike dag ziln voorze-
k:r,le comrn:rndrnt Van<lervtlt. ediudrnt Lall:rnrnd die cr
de ontrverpers en de f,nilnator:r \'an warcn en biizonder
vriencl Rair-rotte, want zondcr hem zou clit alles nier moge-
lijk zijn g.cweest.

Als tolk van oilze erkenteliikheid, bieden rvij aan alle
drie, in ûaâm van de Verbroedering, een prachtig album met
de beste foto's clie er op 20 September 1.1. ',verden genomen.

*.-

Leten rvij nu een ki]k gunnen in het hoolilstuk onzcr
eisen. Wij rvachten rnet onqeduld het aannemen door de
S:naat van het Wetsontrverp da.t cle anciënniteitstoelagen
moet uitbreiden tot cle invaliclen 40-45, die in dienst zijn
gebleven. Op deze wet moet er een Koninklijk Besluit
volg:n dat zal bepalen wat er dient verstaan door ooriogs-
diensten met het oog op het toek.:nnen vân deze toelagen
en volgens een r,crklarinq a-fgelegcl door de voormalige ],Ii-
nister Genrlaal I)egreef, zullen de ontmijners hi.:r niet
vergeten worden.

Een ander w.tsontwerp dat de zaak der biikomende
annuïteiten voor de oudstrijders van 40-45 moet r.e glen
cie, gemeente, cnz. r.r,erd goedeekeurd door cle Raad van
sioen voor de militairen. r,oor de agenten van Staat, provin-
cie, gemeente, enz. lvercl goedg.:keurd voor de Raad van
State. Wij hopen binn:n kcrt hierrnee kennis te mal<en en
moest dit ontr,vcrp gecn r.oldoeninq geven aan de ontmi]ners,
dan zullen wij het noclige cloen om hieraan verbetering te
brengen.

I)e ontr-niint:rs clie op een qei,orclerd.: ouclerclc,rl het leger
hebben ver\,,oegd kunnen hierdoor slechts op een onvolledig
pensioen aanspraak maken. Enkele bijkomenCe annuïteiten
zouden bijgevolg voor de onrmijners een zeer verdiende be-
loning zi]n voor het nadecl clat ze in dit cloroein onclergaen.

Sir-rds tivee jaar -staan rvij in cle bres om wat verbetering
te breng:n in de netlige pensioensk.,vestie en rve hadden op
zeker cgenblik de hcop gekoesterd d.e oplossing nabij te zijn,
wii mochten echter niet slagcn.

Gelukkig kregen t'rij onde rtussen tle nieurve rl,,et op
de ouderdomspensioenen ',t aardocr ook het proportioneel
ouderdoruispensioen r.r,ordt inqe st.:ld, zcd* de ontmiiner aan-
spraak kan maken op tlvee propoftionele pensioenen : een âls
militair en een als werkman of bedi.:ncle, rvaaruit voortspruit
dat indien men aan het werk blijft tot de ouderdomsgrens
van de werkman, thans 65 jaar, men aanspraak kan maken
op het groot proportioneel p.:nsioen. Ilierdoor moet men
verstâan, dat de ontmijner die b. v, 15 jaar militaire dienst

heeft r.vaarvoor hij op 56 laar een evenredig persioen zal
genieten, op 65 jaar een ouderdomspensioen zal kunnen
re gemoet zien van 45-15:15:45 o1 213 van 28.000 fr.

Wij zullen dezc zaak vân zeer dichtbij voigen en hier
ook weer trachten er het maximum uit te halen. wât er
loor de ontmijners in zit.

De kw-estei der bijkomende annuïteiten, deze der eervolle
onderschr'eidingen, kwetsuurstreep die reeds over drie jaar
cloor de Comrnissie I ebert r.verden aangenomen, liggen nog
steeds ter studie. Alhoervel de tommalige Minister alles in het
r.verk heeft gesteld om dit al1cs uit de voeten te ruim.en is
hii hicrin niet geslaagd.

De Commissie Lebert heeft haar vergaderingen hervat en
rog onlangs u..erden wij voor de 4 ondercommissies geroepen
oln ons gedacht te zeggen aangaande de datum die zou moe-
ten vastgesteld rvorden tot wanneer de ontmiiners zouden
kunnen genieten van het statuut van oudstrijd.er, dat thans
door deze commissie wordt opgemaakt.

Deze datum werd in principe vastgesteld op 8 Mei 1945,
voor het grootste ged.eelte der oudstrijders, en op einde
September 1945 voor zekere eenheden van het 'Westen.

Voor de ontmi]ners zijn wij er in geslaagd de datum van
15 funi 1919 te doen aannemen, datum dat het leger op
vredesvoet rvercl geplaatst. '!Vij hebben hier een niet te ver-
smaden overwinning geboekt, want de titel van oudstrijder
40-45 zal zekere voor:clelen en beloningen meebrengen.

Ffet rvas voor ons aangenaaln vast te stellen dat geen en-
kel licl der ondercommissie rvaarvoor wii verschenen waren
r1.: voorgestelde datum heeft beknibbeld, hetgeen bewijst dat
de voorgestelde datum zeer redelijk was en dat uw verdien-
sten ook door niemand miskend u,orden.

Een toe lichting vân <1e ontmijnerseisen u,erd daariuist
overhandiqil aan de Heer Machtens. Burgemeester van Mo-
lenbeek, Senator en invloeCrijk lid der Senaatscommissie van
.het l.eger. Wii hebben de overtuiging dat hij geen enkele
geleqenheid zal missen om uw zaak te berde te brengen en
ze te verdedigen.

f)e voorzitter heeft er vervolgens gesproken over de toe-
komst der r'veeskindei-en, waarover reeds verleden jaar werd
q:sproken en clie onze voorzitter zeer nauw aan het hart
ligt.

C)ndertussen heeft hii een lang onderhoud gehad met de
FIcer de San. Bestuurder van het \À/erk der Oorlogswedu-
wen en 'Wezen, waar hem een zeer gul onthaal te beurt
viel. Zo zijn rvij thans in het bezit van een reeks zeer nut-
tige inlichtinsen clie ons zullen toelaten bijzcnder deze
lvez.en te volgen die door hun gedrag, vlijt en moed en
nog door hun aanleg âange\vezen zijn om gesteund te u/or-
den ten cinde hun wetenscheppeliike of beroepsstudiën tot
in de hcogste graad te kunnen voortzetten. Deze inlichtingen
zullen af en. toe r.'zorden aanqevuld door het Nationaal 'W'erk

cn zijn sociale assistenten.

A1 deze gegevens zullen binnen kort nâuw ond,erzocht
worden ten einde de verdienstelijksten op te sporen, die
dan door ons zullen geholpen wor<len met de goedkeuring
der ouders,
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r)it neemt niet weg dat wij zullen voortgaan al de wezen
re steun3n en te helpen in aandenken van hun vader die
alles offerde in het volbrengen vân zijn heldhaftige opdracht.

Wij hopen alzo een der vurigste w€nsen onzer doden t:
vervullen te weten, dat en voor hun kinderen worde gezorgd,
taak die rvij zeer graag op onze schouders hebben genomen.

Alvorens te eindigen heeft onze voorzitter hulde gebracht
aan de leden van het hoofdbestuur, voor de steun die ze
hem steeds zo mild hebben 'r,erleend in het vervullsn r.an
zijn ambt.

Hii onderlijnt dat ze allen zonder onderscheid ve:l ijver
aân de dag iegden en de vergaderingen steeds regelmatig
bijwoor.rden, om het even a1s ze dicht bij of rer vân de zetel
rvoonden. Hij bracht dan een bijzonder uroord vân dank aan

onze secretaris aCjunct, waf,rop men nooit te vergeef s een
b:roep cioet en die geiukkiS; r'oor ons zeei ervaren is in a1 de
oudstrii dersbelangcn.

Ten slotte een harteliik ',r,croi'd van dank aan de ledcn van
de sectie Brabant, H.H. Bonmariag:. Ge:rges, Ber:t:rnil.
Closs:t, Cogn'-au, Itters, enz. die cr vollecli;1 in geslaaqd
ziin dez: all1e,lre:: \ieri1:rd::-in,; cù tolr',ÿ ie z:ti.:n.

l1{ DE lr.F.A.C. TE GEl.lT
Eens tc rncer hebben cle Verbroecleringen <lcr Oucl-strij-

ders van cle Genie 1910 115 en de Ocsn,laamse afdeling <lcr
Ontmijners, hun beste krachten verenigd om, onder vom-r
van een verrassingsbal, de kas hunner sociale rverken te
spllzen.

Dit gezellig feestje, dat dooruing in het lokaal van de
U.F.A.C., werd vereerd met de tegenwoordigheid van Gc-
neraal Timperman, voorzitter van de Oostvlaamse afdeling
van de tl.F.A.C. 1914 118 en zijn vrouw, de heer Scheirs,
voorzitter van d.: Oostvlaamse afdeling van de U.F.A.C.
1940 145 en zijn \rroutrv.

We bemerkten de tegenwoordigheid van de hh. De Ba-
cker, voorzitter der Verbroedering-der Ontmijn,:rs 1940 145,
Van Cleven, Lombaert, Morel, Van de Veegaete, als repre-
sentatiive figuren van beide verbroederingin. Momenieel
onder de wapens geroepen, kon de heer Leys, voorzitter der
Verbroedering der Genie 194A145, h.et feest niet biiwonen.

Respectieveliik in het Frans en het Nederlands verwel-
komden de hh. De Backer en 'Wvckaert het publiel<, on-
derlijnden eens te meer de bandJn welke bestaan tussen
beide Verbroederingen en hun innige samenwerking als het
gaat voor een edel doel en dankten allen die totaal belang-
loos weer hun beste krachten hadd:n ingespannen voor het
wellukken van deze feestavond.

'W'e moeten hier, zonder daarom de vele andere naam-
loze inspanningen te vergeten, biizonder hulde brengen aan
de hh. Wycka,ert die de tombola organiseerde, Leys en Van
Cleven, welke 82 prijzen verzamelden om de tombola te
spiizen, èn, « last but not least ,, Mevrouw Hamelinck,
zonder wiens toewijding de tombola niet het gekende suc-
ces had geoogst, zoais nu het geval was. En vergeten vve dân
vooral ook niet dhr. Lombaert, die de algemene verant-
woordeliikheid voor het welslaqen van dit feest droeg rnet
al de daaraan verbonden financiëlc en materiële zorgen. Het
succes dat het feest kende zal rvel zijn grootste volcloening
zijn gcweest.

De gaven van de heer Van de Veegaete rls onvcrmoei-
baar animator en spirituele humorist hebben we bij elk f,eest-
je onderlijnd. Eens tc meer bezorgde hij een âangename
v:rrassing als de onbekende vedette van de avoncl, onder de
vermomming van de ionge Italiaanse zangeres Lola Ange-' lica van de Scala te Milaan.

Op het rhythme vân het instrumentaal kwintet, onder
.l---_

f-

leiding van cihi:. Edcl.y Chrrrp l - die zich even.:ens ais
fijnzinnie l-.umcirist olltpopte in cl: loop yr;r rle eylnd -

gro:irlcn ci: rlen::l<oooelt:rs r,p rl: 1r,rrL-'t',llri vr;or :ruir-
rige rvalsc'rt. tr:r,.,... tllr)i,..r's. rl:rr. rltrcle s,r'ilqs e n nrrr-.le .

petrd.': marchi:n.

Na dc ton-rbcla lvas h t r'lrr,':,rr clhr. \,-rn t-1': \tccgr,.ctc di,:
de clansvloer anir.n::rcl .. clo:r:' dr koppeltics t: leidcn in
veelvuldig: con-rbir-rati:s, rr alrrloor *.cldrr c.n tlczelliqe en
r':olijk: atmosfeer he:rste in cl: zral.

i)aar het b-'grio u Verbroeclerinll » geen ijdcl woortl is
vocr dc ourl-strijclers der Gcnic cn d--r Ontmiiners hebben
zii, oncler vorm vulr <lit p:'ettig fcr:sje, ive:r c:ns hulp
kunuen bieclen aan taL'ijke wez:n cr1 "-r,ctlull,en cn nolrdli!-
<lenclen, wclkc z.ij onder hun b:sch:r'rnin,g nem:n.

Dit edel gebaar strekt beidc Verbro:deringen tot c.:r en

verclient onze sympathie en gelukwensen.

Westvlaanderen
Ingevolge een beslissing genomen door de Behe:rraacl

tler Verbroedering in vergadering van l3 |uli laatstleden
h:eft de Afdeling Westvlaanderen de gedenktekens der ge-
vallen ontmijners met bloemen versierd.

's Morgens trok een afvaardiging der Afdeling naar Blan-
kenberge waar ze op het schoon nieuw stadhuis door dr
voltallige gemeenteraad ontvangen werd.

Om l0 uur legde de Voorzitter Majoor Samijn in neam
der v.erbroedering een bloementuil neer aan het monument
der gevall.en ontmijners, gevolgd door dezelfde vrome hulde
gebracht door de Heer Burgemeester De Vriendt Ere-Kor-
poraal der Verbroedering.

Daarna vergezelde onze afvaardiging de stoet naar de
kerk waar het Te Deum gezongen werd.

Op hetzelfde oogenblik legde de Komrnandant Sâmijn,
Bevelhebber van het Peloton Vlaanderen en ondervoorzit-
ter der Afdeling, bloemen neer âatr d: voet van hct rustiek
monument ter Kazerne van 'Westrozebeke. E,en sterke Af-
deling ieden woonde dit broederlijk gebaar bij.

's Namiddags vetrok de Voorzitter Maioor Sarnijn naai
De Panne waar hii om 16.30 u. op het gedenkteken onzer
makkers, in de Sector De Pann:'Nieuwpoort gevallen, in
de tegenwoordigheid vân het Schepencollege een bloemen-
ruiker neerlegde.Ook daar waren verscheiden leden opge-
komen en zowel te Blank,enberge ais te De Panne was het
vaandel van het 2de Bon aanwezig.
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G§W[T[NISONIDIRZOTK
U, r.vier aandacht wellicht zal getrokken worden door

deze titel, veroorloof mij U als inleiding re ïragen dit arti-
kel niet te lezen als een gemengd bericht dat U vlug zult ver-
geten ziin, maar het ze.er ernstig te lezen, er de zin van te
bestuderen en re zien of U, als ontmijners of gervezen
ontmijners, geheel Urv plicht gedaan hebt ! Het gaat hier
niet om die plicht van soldaar te midden van de al dan niet
verborgen gevaren. maar rvel om die andere plicht, welke
zeker nroeililker is om te vervullen, tegenover Uw groepe-
ring. Urv vereniging, mct ééen rvoord... Urv verbroedering.

Tien jaar geleden, v66r drie duizend zeshonderd vijftig
dagen, waart U in volle strijd. De ceni.epige vijand, mijnen.
velstrikken, tuigen, beloerclen U van alle kanten en wânneer
U. iedere rlorgen, cl.: IJrven verliet. IJw r.rourven, Ulv kin-
deren, {Jw woning of de kazerne, rvist IJ niet of U 's avonds
el dit geluk of al cleze dierbare wezens zoudt terugvinden.

'Wie herinnert zich niet degener.r onder IJ die voor immer
neergevelcl bleven in het zand vân onze kust, in de vlakten
van Henegouwen oÉ onder de bomen van onze Ardeense
r.vouden I

Wic herinnert zich niet degenen order U die verminkt
rverden, voor immer blincl, gebrekkig of lam zijn ?

Diep bedroefd door zulke ontzerrende ongelukken, mer
heklemd hart, de rranen in de ogen. r,vas het slechts één

uitroep. dezelfde, die uit honderden borsten opsreeq, geen

uitroep vxn onrzetting of van terr-rgrviiking tegenover het
ongewone r,l,erk dat er te doen bletf om de geboortegrond
definitief te bevrijden, maar een uitroep van solidatiteit.
een uitroep van wederzijds dienstbetoon. een uitroep van
welbegrepen broederlijkheid.

De verbroedering rvas ontstilan.

Het r.vas niet enkel het heldhachtig tiidperk, mahr dit
waarin men .elkaar blijvende steun zwoer, waarin weduu,en.
wezen en invaliden nooit aan hun lot moest€n overgelaten
worden, waarin de eendracht tot de laatste ademtocht diende
voort te duren en te blijven wat z\i was bij het ontstaan er-

van, stevig in vredestijd zoals ziy het was onder de gevaren.

FIet r.vas de welbegrepen opwelling van broederliikheid.
Van d: qrootste tot cle kleinstr-, of hij overste 'uvas of een-

voudige soldaat, tooide ieder zich met r1e toervijding en zâs

men de verbroedering, Uw verbroedering in rveinig tiicl
een uitbreiding nemen die de mooisre lof rvaardig rvas.

Niets rvas te mooi of te veel orn het haar mogelijk te maken
diegenen ter hulp te komen die h,et lot zwaar geslagen

hacl, echtgcnotcn. rnocders. lvezens of gewonden.

Niets u,crd verrvlarloosd, noch eisen, noch financiële of
.rnderc steun, noch opvoeding en studies van de jongeren
<lie achtergelaten werden door een te rr-roedige vader.

[)ezc rcsultaten waren te clanken aan [Jrv eendracht.

Volgens fJw eerste rvil diende deze voort te leven en het
rnogelijk te makcn tot het einde het doel na te streven dat zii
zich vooropgesteld had. Helaas, er diende eer toontie lager

gczongen I Tier.r jrrr-cn zijn voorbijgegaan ! Waar is zii
thans. die rnooie eendracht ? f)c vergetelheid heeft zich
steeds meer laten gevoelen, de oprvelling,en zijn zeldzaam,
Lrw gecsten \rergeten, uw har[en worden ongevoelig. Men
\ergeet vriiu,illig dezen die niet meer zijn, rnen kan zich
niet rneer gerlerenl vergaderingen, biieenkomsten worden
kanveien, cle bijdrage... een lâst.

Enkele zijn ongetwijfeld trouw gebleven, maar hoevelen

zijn het helaas nog slechts van verre, zelfs in het geheel

niet meer Ga tien jaar terug en antwoord inwendig op

ctr:ze vraag : Is het dat rvat U gewild hebt ? Weest recht-
zinnig, oprecht en logisch en maâkt Urv gevolgtrekkingen
r,rit dit klein onderzoek.

Indien U zich niets te verwiiten hebt, kan men U slechts

gelukinrnsen toesturen. Indien het anders is, haast U dan om
dit te herstelleu en rveest, zoals vroeger in Uw afdelingen,
woont de volgende algemene vergâdering bij, bewijst dat
cle soliriariteit geen ijdel rvoord is en dat Uw hart ook

heden nog kan reageren zoals vroeger, zoals het tien jaar

geleden reeds gebeurde op Uw siagvelden.

Kapitein{ommandant TTR

VANDERYDT
gewezen ontmijner - iid van de R.V.B.

N. B. - Degene clie besloten heeft in de toekomst al zijn
verplichtingen na te komen wordt verzocht aan

ondervermeld adres een gelvoon adreskaartje te

sturcu. Men zai hem €r zeer erkenteliik om ziin.

Cdt. l. VANDERYDT

Quai de la Gaffe, 23

Luik
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Lidgeld voor 1955
Ilieronder geven rvii nogl:aals de aclressen en P.C.R.

der s:ctics ivaa,: c1c li:dcn h,-rn bijd;aeen voor 1955 kunnen
betalen.

ANTWERPEN. - Aalmoezcnier l)eckers. Spoorwegtroe-

pen, ËIoogboom. P.C.ll. 108i 47.

BRABANT. - Verbroedei-ing cler Ontn.rijnl'rs, llrabant,
Brussel. P.C.R. 8i73 53.

HENEGOUIMEN. - ÀL Hulshaegcn, 151, ruc Bellièrc.

Marcinelle. P.C.R. 2137 50.

OOST-VLAANDEREN. - X,L \ran Cieven, E., 1. Ely-

zeese Velden. P.C.R. 4511 80.

WEST-VLAANDEREN. - À{. Samijn, Em., 1, St-Ànna-

dreef, St-Andries-Brugre. P.C.R. 3450 69.

LUIK. - Vtrbroe(lering dc' Ontrr,ijners, Luik. P.C.R.

7902 11.

NÂMEN. -- \"erbrcedcling <ier' Ontrnijncrs, Nen-ren-Ltuem-

burg. P.C.R. 8005 05.

l)e bijdraqcn mosen ook gestort worclen op P.C.I{. Num-
rr,er 7537 94 van d,: Verbroed:ring d:r Ontmijners, 30, St-

)ansstraat,'I:rvuren.

Voor onze Kinderen
Het Nationaal Werk dei: Oud-Stri]ders stuurt af en roe

een zeker aanlal kinck:ren naar Z,"vits:rland r,<,or clrie rraan-
den,

Voor meisjes is de ouder-dcm vastgest.ld : van3 tot i4
jaar, vcor jontens van 3 tot 1 1 jaar.

De ontrnijners oudstrijders 40-45 of oorlogsvrijlvilligers
v66r 8 À{:i 19'15, kunnen hun kinderen inschrijven.

De aanvragen miiet.n gesttrurd r.vordcn aan de provin-
ciale secretarissen van het l.l.'W.O.S. \\,â:li\,i1n de ariressen
hier volgen :

BRABANI' : 21. rue |acqu:s de Laiaing. Brussel.

HENEGOUWEN : 24, rue F:rrer, Bergcn.

LUIK : 76, rue F-é:onstrée, Luik.
LUXEMBURG : l-1, r-ue Ces \{artyrs, A.rrlen.

NAMEN : 12, rue Delvaux, Namen.

ANTWERPEN : 12, Beggadestraat, Antu,erpen.

LIMBURG : 49, Guffenlaan, Hasselt.

OOSTVLAANDEREN : 6, I{ecollettenlei, Gent.

WESTVLAANDEREN : 25, Zi1,:usrrext, Brugge.

De invalieden en de w:durven en lvezen moeten zich tot
hun eigen l,r,erk '*renclen, \.W.O.i. FlageypJaats, Brussel
N.\M.O.\M.W,, Montoyerstraat, Brussel,

Westvlcronderen
Makker Urbain Delcloo, meldt de biijde geboorte van een

achtste zoon. Het h:eft Zijne Nfajesteit Koning Bouder'vijn

behaagcl het peterschap te aânsâarden. Het kind u'erd ge-

kerstend onder de naam : ALBERT, Boudewiin, Leopold,

Charles D:1cioc. Makker Delcloo is tevens beroepsmilitair

- 
oud Sgt. ontrnijner, oudstrijder' 1045 en oorlogsvrijrvil-

1ig:r.

I)hr. Sena«rr Van Buggenhout lcrving Zijne \{ajesteit

tijclens het doopsel.

Ouz.e hartelijkc seluk\\,{lnsen.

Overlijdens.
Thylen. Luikl Vrn Hovc, I-uik; \/rn Spranghe. Nestor.

Ieper.

()rrzr irrniqc cï,:,'lrrenrinp..

Wii Herinneren !

Om dc iedcn die stipt hun bijclrage betalen te belonen, heeft

de Bestuursraad van onze Verbroedei'ir-rg besloten in geval

ven overiijden van cen 1id. die zi]n bijcirage za1 Slestort

helrben v66r 1 ]uni van het lopend jaer, ecn vergceding uit

te keren aal zijn r.eduu.e.

Dcze vergoeding tcn belopc van een belangrijk bedrag

z.:rl zctnCier lerhoging der bijtlraq: toegekenc'l ivorden.

Gezien het behng van clergelijk r.oorstel raden '*'e de

leclen arn zoncler uitstei hun i:ijdrage r.oor 1955 t: storten.

Elk zegge het voort.

EERSTE COMMUNIE
Wij herinneren :râan clat onze Verbroedering 2.000 frank

betaalt aan d: r,eze n vrn de ()ntrnijr-ringsclicnst op hct oge n'

blil;. rrtn hun ecrstc kornrnunie.

I)e belanghebbenden rvordct-t verzocht zich tcn gepasten

tijde kenbaar te maken.

' :, -i.


