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A aûr,ne V ûie{*den 0 nhryrii*uo,

, Op 22 Jrni 1946 verscheen in het Belgisch Staatsblad

het itatuut houdende oprichting van de vereniging zonder

winstoogmerken van de verbroedering der ontmiiners van

Beigië.

Maar reeds lang v66r deze officiële datum had de Ver-

, broedring blijk gegeven van ecn activiteit, waaroP we met
, recht en reclen mogen fier gaan.

Feitelijk hebt U de verbroedering in het leven geroePen

.anaf hei ontstaân van onze ontmijningseenheden, omdat U
spontaân hen hebt geholpen, die zich door het vallen van

onze eerste slachtoffèrs, in een piinlijke toestand bevonden,

voi morele en materiële moeilijkheden.

1956 wordt de tiende verjaring van de stichting onzer

vereniging. Het past dat we dit heuglijk feit op waardige
wijze vieren.

'Wanneer \À/e eens even een terugblik op het verleden

werpen, mogen we fier zijn op onz,e Y,.rvtezenlijkingen.
Tijdens de algemene vergadering van verleden jaar te Ter-
vuren heb ik de gelegenheid gehad U de balans oP te ma-

ken van de actilitçit, die we, dank zij urv trouwe en be-

stendige st€un, aan de dag hebben gelegd.

We hebben onze wedurven, gewonden en invaliden edel-

moedig kunnen bijstaan, dank zij de toewijding' wââroP we

steeds mochten rekenen.

Onze wezen werden ook niet verget€n. Zrj zrjn voor het

ogenblik in het bijzonder het voorwerp onzer bekommer-
nissen.

'We boden hulp aan enkele oud-makkers, die zich in een

moeilijke toestand bevonden.

I)e herinn:ring aan hen, die op het veld van eer vielen,
rverd vroom in ere gehouden. In Wallonië en Vlaanderen
werden ged,:nktekens opgericht, die hun glorierijkoffer op

wnardige manier vereeuwigen.

Al deze verwez.enlijkingen hebben natuurlijk tele offers
gevergd. We hebben millioenen uitgegeven, die we door
uw inspanning ,en met de mederverking van edelmoedige
weldoeners, wisten te vergaren.

Onder deze weldoeners dient, met ,een bijzonder gevoelen
van dankbaarheid, de naam van onze grote vriend uit Ver-
viers, dhr Robert Rainotte, vermeld.

De tiende verjaring van de stichting onzer Verbroedering
zal ons de gelegenheid bieden weer eens allen bij elkaar te

zljn en de goede en kwade dagen uit ons leven als ontmij-
ner in herinnering te brengen.

Uit gans.er harte nodig ik U uit om op 24 luni a. s. sâmen
te komen in de goede stad Brugge, waar dit jaar onze alge-

mene vergadering doorgaat.

Na reeds zoveel aan andere te hebben gedacht, is uw
bestuur van mening clat bij deze plechtigheid ook haar
getrourven niet mogen vergeten worden. Daarom werd be-

slist dat het middagmaal gratis zal worden opgediend aa.n

al de leclen, clie hun biidlage dit jaar betaald'en cn âânrve-

zig ztllen ziin op onze algemene vergadering.

'We verwachten U zo talrijk mogelijk te Brugge.

[Jw Voorzitter,

Generaal SEVRIN
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Ontmijners, Verzamel ing
Op onze algemene vergadering, te Gent drie

jaar geleden gehouden, aanvaardde onze diepbe-
treurde majoor PORREWIjCK het voorzirterschap
van het redactiecomité van ons bultetijn.

Zrjn zo plots als brutaal afsterven verhinderde
hem iets in die hoedanigheid te presteren.

Op verzoek van onze voorzitter, generaal SE-
VRIN, heb ik aanvaard mijn best te doen om onze
betreurde Majoor zo goed mogelijk te rervangen,
onder voorwaarde nochtans dat ik op uw aller
medewerking kan rekenen.

Ik weet dat men zich nooit te vergeefs tot de
ontmijners richt.

Neemt zoveel mogelijk deel aan tle werking van
onze prachtige Verbroedering.
Nodigt al de oud-makkers uit om tot onze rangen
toe te treden. Eerlang hebt U de gelegenheid zulks
te wag€n.

Woont allen onze algemene vergading bij, die
clit iaar te Brugge op 24 funi doorgaat.

Vraagt aan uw echtgenote dat ze U vergezelle.
Zi) zal zich kunnen rekenschap geven van de
prachtige verstandhouding, die in onze grore fa-
milie heerst.

Ik roep U dus toe :

ONTMIJNERS, VERZAMELING
ALLEN NAAR BRUGGE OP 24 JUNI A. S.

Majoor Bonmariage.

0nze Algemene Vergadering van 1956

Het staat vast, dat onze Algemene Vergadering 1956,
zal rloorgaan op Zondag 24 Iuni 1956, te Brugge. Op dat
progrâmma vinden wi'i, zo"ls ieder jaar, een rnis ter r)rge-
dachtenis van de gevallen ontmijners, het neerleggen van
bloemen; de statutaire vergadering en een gezmelijk e.:t-
maal.

,\lles is zoclanig geregeld, dat i.edereen rond 14 U. kan
rrij zijn orn hem toe te laten, dc stad met zijn merkwaar-
tligheclen te kzichtigen, of z:lfs een bezoek te brengen
rran de kust.

[)c le<lerr, die hun biidragen hebben betaald, rnogen gra-
tis uanz.ittcl run h:t gezarnenlijk cctmaal en kunnen ver-
(lers flenicten van gro'.c vcrmindering op hct spoor.

Wrar kan rncn z.ijn lidgcld storterr i
,\NTWERPEN - Aalmoezenier Dcckcrs, spoor\,vegtrocl)cn,

Hoogboorn, P.C.R. 1081.47.

BRABANT - Verbroedering der Ontmijners, Brabant, Brus-
sel, P. C. R. 8173.53

HENEGOUWEN - M. Hulsaegen, 151, rue Bellière, Mar-
cinelie, P. C. R. 2137.50.
OOST-VLAANDEREN - M. Van Cleven, 5, Eyzesevelden,
Gent, P. C.R. 4511.80

WEST-VLAANDEREN - Major Samijn, 16, Touroutsestwg,
St Andries - Brugge P. C. R. 3450.69.

LUIK - Verbroedering der Ontmijners Luik P.C.R. 7902'11

De overige storten op de P. C. R. van het Hoofdbestuur,
N' 7537.94, 30 St fansstraat, Tervuren.

Er zai een postkwittantie gestuurd worden aan al de leden
die op I Juni nog niet betaald hebben.

nng, &,nrnanL
Op 28 Maart ll. kwam de droeve mâre : « Hypolite ]ans-

sens, zwaâr gewond » en wat later : « Janssens overleden
in het Militaire Hospitaal van Iæopoldsburg ».

Elf jaar na het eindigen van de oorlog had hij als opdrach.
ontvangen een springtuig te gaan weghalen op de heide van
Helchteren. Hij had het tuig nog maar eventjes opgenomen
en e.en zware ontploffing deed zich horen gepaard met een

gloeiende vlam.

IANSSENS, was 5l jaar oud, gehuwd en vader van een
kind.

Zo staao de onrmijners in de bres, wij kunnen bijna zeg'
gcn, sinds 1940. Hun taak gaac voort, de dood bespiedt
iedere stâp die zij doen, in het bouwland, het bos, in dc
weide en zelfs op het oefenplein. Zij weten het, zijn op hun
hoede en toch gebeurt nog het onvermijdelijke.

Op Paasmaandag werd Janssens t€r grâve gedragen te
Scherpenheuvel waar hij woonde. De Baseliek was te klein,
zo groot was de toeloop van vrienden en kennissen. De
Ontmiiners nog in dienst waren flink vertegenwoordigd.
Verders noteerden wij nog te tegenwoordigheid van Kolonel
Brichant, Korpsoverste, de Commandanten Merx, Masset,
Dohet en Samijn, De oud-ontmijners, zeer talrijk in dez':
streek, waren van heinde en ver c-,pgekomen om een laatste

groet te brengen aan hun gevallen makker.

Aan het sterfhuis werd de militaire loopbaan geschetst

door zijn oy,erste Commandant Merx, die de bijzondere na-

druk legde, cp de flinke wijze van dienen van de aflijvige,
op zrjn deugden, zoals grote kamaraadschappelijkheid, zijn
gedienstigheid, zijn v,:rdraagzaamheid en biizonder zif n

offergeest, v/aarvan hij ten slotte het slachtoffer is geworden.
Kolonel Brichant, in naam des Konings spelde het Kruis

van Ridder in de Leopoldsorde op het rouwkleed.

Op het kerkhof brachten Makkers Baents en Devlee-
schouwer respectievelijk in de naam der Verbroedering en
het lager personeel van de sectie een afschcidsgroet aan de
overledene.

'fen siotte las rnakkcr Hendrickx, secretaris van de sectie
Scherpcnheuvel een gelegenheidsgedicht voor dat de aan-
wezigen tot in het diepste van hun hart ontroerde.
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Sectie Oost.Vlaanderen . Karnavabal
Op. T,aterdag_ 18 Februari hebben rvij ons jaarlijks ieest

gehad- Ditmaal was her een Karnaval'bal, dât, .ri.tt g.r,-
3laagde het gure weder, zeer veel bijval genoor; de zaal"van
U. F. A. C. was goed gevuld.

, Met groot genoegen mochren wij de tegenwoordigheid
begroeten van Geneiaal en Mevrouw limpËrman, Ko"lonel'I'erlin en Mijnheer Leys, Voorzitter d.er 

^G.nie.

Mijnheer Scheiris, Voorzirrer V. O. V. 40-45 lier zrch
verontschuldig.en w,egens rouw, en spijtig genoeg kon onze
Voorzitrer Mijnheer l)e Backer 

"l.i âni i-,iaaà zi1n, ge_
zien de slechte wegengesteltenis.

Ondervoorzitter Van Cleven was ook van de partij en
dankte a1 de aanwezigen voor hun opkomst, MijnËeer i_eys
nam het woord in de Franse taal, in naam dei Genie.

Al onze makkers hebben hun best gedaan om de goede
gang vân het feest te verzekeren. De vroiijke stemming
werd in de zaal gebracht door onze dynamische en sympa-
thieke feestleider Edgar Van de Veegaete, welke spijtig ge-
noeg ons zijn laatste optreden aankondigde, maar daar-
over is het laatste woord nog niet gezegd.

Er waren veel travesti's en ieder heeft zich naar hartelust
kunnen vermaken Tussenin hebben wij twe,e nummerrje
gehad van ,een danseresje van 10 jaar, de kleine Aaetitia
Simoens, welke veel bijval kende, Ninn Chantal als char-
nezangeres, wist de koppeltjes te bekoren.

A1les verliep zo goed dat een uur verlenging aan het bal
diende gegeven te worden.

En in de vro,ege morgenuren en de koude vrieslucht
keerde eenieder huiswaarts met een hartelijk tot wederziens!

De Sekretaris.

nraal daags immers, te 11130 u. en te 16 u., wordt in het
ontmijningscentrum van Westrozebeke, springstof tot ont-
ploffing gebracht, oorlogstuigen, meestal overblijfselen van
twee oorlogen, Deze ontploffing echter was ontijdig en men

mocht terecht vrezen dat

er slachtoffers te betreu-

ren waren.

Inderdaad was het op

het grondgebied Poelka-

pelle tot een. verschrik-

kelijke ontploffing geko-

m3n in volgende om-

standigheden. In een

trechtervormige put met

een diepte vân ongeveer

12 n'r. err 3en even grote
tlrxrrsncde :ran dc t-,pper

vlakte was men te 1-l u.

begonne n rnet ontplo[-
fingstuigen op te srap.:-

len die te 16 u. moesren

vernield worden bij mid-
del van het gebruikelijke
ontploffingssysteem dat
op het laatste ogenblik
wordt aangebracht.

BIJ HET VULLEN VAN EEN SPRINGPUT

Een Ontmijner gedood
DRIE ANDERE ARBEIDERS ONTSPRONGEN ALS BII WONDER AAN DE DOOD

De losbranding van een ontploffing, die Maandag 11

]uli, te 13.05 u., de ruiten deed daveren in de omgeving
van hqt vernielingscentrum te Westrozebeke, verwittigde de
omwonenden dat er zich een ongeval had voorgedaan. Twee-
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'I:rwijl de werklieden Albert Rassalle uit Wijtschate en
Ostelinck uit Gent granaten en dergelijk tuig aanbrachten,
stapelde de 48-jarige Henri Vergote, wonende Jonkershove-
steenweg, 62 bis te N{erkern. cle stukk.:n op in de bodem
van de put.

Plots echter krvam het tot een verschrikkelijke ontplof-
fing. Aarde en stof, evenals stukken ijzer, rverden in de
lucht geslingerdl. Albert Rassalle \.vas ten gronde geslingerd
tloch bleef ongedeerd, Oosteriinck rverd lichtjes aan het been
geraakt door weggeslingerde aarde, terwijl zekere De Neve
uit Aalst, die juist voorbij de put krvam, lichte kwetsuren
opliep in het gezicht.

Onmiddellijk na cie losbranding en terwiji rook en stof de
opzoekingen nog sterk belemmerden, snelden dè overle-
venden hun werkmakker Henri Vergote ter hulp. Hier kon
echter geen hulp meer baten, de mân moet rverkelijk op
slag zijn gedood, alleen zijn ere verminkt iijk vond men
terug, het hoofd letterlijk afgesneden.

Vanuit het vernielingscentrum rukten dadelijk hulpploe-
gen uit. Geestelijke bijstand ..verd verleend door E. H. On-
derpastoor uit Staden die het slachtoffer in extremis het H.
Oliesel toediende.

Het mllitaire auditoraat rv,erd verrvittigd, Chr Substituut
De Gheest vergezeld van Griffier Braem k'"vamen tcr phatse.
Ook Kolonel Brichant, Korpsovcrsie, en talrijke legerover-
sten kwamen ter plaatse.

Het ongei,al verrvekt: bcurijpelijkerrvijze grote ontroe-
ring. Henri Vergote rvas gekend als een voorbeeldige werk-
man, die zijn taak m3t grote toervijding lerrichtte. Sedert
1940 reeds werkte hij in het vernielingscentrum waar hij
door ied-'reen geacht was.

Samen met zijn echtgenote Irma Maekelberg stichtte hij
een schoon gezin dat thans 10 kinderen telt. Vijf jaar gele-

den had hij vocr tle zijnen een mooie nieuwe t,oning ge-

bourvd. Lang h,:e{t hij echter van dat huiselijk ge}uk niet
mogen genieten.

Wij troffen er een huis vol droefheid âan, lvaâr een in-
goede vader al t.: vroeg was weggerukt.

Aan de zo erg beproefde echtgenote en kinderen biedt
« Het Wekelijks Nieuws » zijn kristelijk med.evoelen.

Het Wekelijk Nieuws 16-7-55

**

De begrafenis had plaats onder een grote toeloop vân volk.

Waten onder meer aanwezig, Kolohel Brichant, korpsoÿerste, Maioor
Samiin, voorzitter sectie West-Vlaanderen, (omdt. Merx, Samiin, Dohet,
(ap. Cogneau, volksvertegendiger, de Croot Aalmoezenier Deckers en

verschillende afvaardigingen Cer Cntmiiners.

Aan het sterfhuis hield Kolonel een gepaste liikrede, waarin hii de
militaire loopbaan schetste van de aflijvige en de nadruk legde op zijn
grote verdienstcn als militaire werkman-onimiiner en die ten slotte
ziin leven gaf voor volk en land.

Op het kerkhof sprak makker Baents, in naam de Verbroedering, een

afscheidswoord uit en beloofde plechtig dat de Vereniging alles in het
werk zal stellen om het lot dat deze prâchtige vlaamse familie trof te
verzach ten.

Verzuchtingen
We leven ontegensprekelilk in het tijdperk van

de verzuchtingen. lmmers, regelmatig hoort men
een of andere categorie burgers b,epaalde eisen naar
voren brengen. ln al de lagen vân onze samenleving
treft rnen personen aan, die zich op materieel of so-
ciaal gebied verongeliikt voelen.

Weinige Belgen - o, die eeuwige vitters I - voelen
zich tevreden met hun lot. Wij, ontmijners, vormen
geen uitzondering op de regel. We geven zulks vol-
mondig toe. Toch zijn onze eisen alleen van morele
aard. V,/e vragen slechts de officiële erkenning
van de ,ene of de andere hoedanigheid, wat ten slot-
te een magere troostprils betekent voor de talloze
schitterende diensten, die we hebben bewezen.

Door afdanking van manschappen, ontbinden van
eenheden, slonk de eertijds hoge getalsterkte van de
ontmijningstroepen tot een handvol soldat,en, d,ie
men b;nnen kort op de tien vingers zal kunnen tel-
len.

Alhoewel de effectiefbeperkingen een logisch ge-
volg waren van de vorderingen der uit te voeren
werken, staat het nochtans vast dat deze maatrege-
len werden getroffen met weinig overleg en boven-
dien van een onverklaarbare ondankbaarheid ge-
tuigden.

Hoe zou men anders de laatste effectievenver-
mindering kunnen bestempelen ? Oordelen we zelf.
Veteranen werden naar huis gezonden, die hun deel
hebben gehad in al de ontmijningswerkzaamheden :

aan de kust, in de Ardennen, het fort van Antwer-
pen. Bom,men en millioenen and,ere gevaarlijke
tuigen werden door deze mannen onschadelijk ge-
maakt. Deze afdanking gebeurde zonder dat zelfs de
verdiensteli.iksten onder hen een kleine onderschei-
ding kregen als bliik van waardering voor hun durf
en moed. Geen enkele geste in hun voordêel werd
gedaan. Niemand heeft hun tot afscheid « dank »

toegeroepen.

Dank voor de tien jaar loyale en uitstekende
diensten; dank voor de moed, waarm,ee Ce tien jaar
lang dagelijks het gevaar hebt getrotseerd; dank
vooi de taliilke levens, die Ge hebt gespaard; dank
voor de bossen, de velden, die Ce hebt bevrijd van
hun mijnen; dank voor de zovele bommen, die on-
schadeli jk gemaakt werden.

We zeggen U nogmaals dank omdat Ge met zo-
veel heldenmoed zijt teruggekeerd, daar waar een
uwer makkers daags te voren was gevallen; dank
voor de zelfverloochening die U in stilte hebt aan
de dag gelegd, zonder een gemakkelijk te verwer-
ven roem na te streven.

Dank U, Vrienden Ontm,ijners. Ditmaal zegt uw
Verbroedering : DANK.
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Huldebetoon aan het Gedenkleken.
Naar de wens vân onze voorzitt€r, generaal SEVRIN,

heeft de Verbroedering op 2l fuli 1955 een plechtige hulde
gebracht aan haar doden door het neerleggen van blo.me.,
aan het Nationaal gedenkteken der Ontmiiners te Stavelot.

Na een Te Deum, gezong.sn in de abdijkerk, hebben
burgemeester Daxhelet, dhr Dr Prignon en dhr Robert
Rainotte prachtige bloemenruikers neergelegd, zowel aan
het monument der gesneuvelden uit de twee oorlogen als
aan het Nationaal gedenkteken der ontmijn,ers. 'Waren aan-
wezig : Kdt Dohet, Adj. Reul, 1o sm. Joris, dhr Jennekens

en d'e korporaals Dans, Géradon, Luts, Loncell,e, Mulders
en Tihar. Lieten zich verontschuldigen : Generaal Sévrin
en Kdt Vanderydt.

Tijdens de minuut ingetogenheid dacht men piëteitsvol
aan de 110 helden,'Walen en Vlamingen, die, in alle een-
voud, hun leven hebben gegeven om het onze te vrijwaren.

De liist onzer slachtoffers is jammer genoeg nog niet
volledig, vermits de naam er dient aan toeg€voegd te wor-
d'en van onze makkers VERGHOTE, en fANSSENS, Hy-
poliet, in bevolen dienst gedcod, respectiev€lijk op 1 l-7-1955
en op 28-3-1956.

0nze algemene vergadering van het iax 1955
VERSI-AG VAN DE DAG

Bij een zeer heldere morgen, voorbode van goed weder,
had de verzameling plaats op de Markt te Tervuren. Ds
afvaardigingen van de verschillende afdelingen hadden er
zich in orde opgesteld om te defileren door de rustige stra-
ten van deze Brabantse gemeent€. Voorafgegaan dool de

harmonie « Concordia r, ging onze zeer talrijke groep
bloem,en neerleggen aan de verschillende dodenpçedenkte-
kens : van de gemeente Tervuren, de Genie en dc Flara-
biniers-Wielriiders.

Onder de aanwezigen beinerkten we afvaardigingen met
vaandel van de politieke g.evangenen van Soitau, de Inva-
liden, de N.S.B., de politieke gevangenen, de krijgsgevan-
genen, van de V.V.V.

Het voorbiitrekken van de stoet, waarvan de volgorde
door kapitein Cogncau zeer flink werd geregeld, werd be-

sloten met een ontvangst op het gemeentehuis. In hartelijke
bewoordingen heette ons burgemeester Soetemans, otrrringd
door schepen Liberton en raadsliid Simons, rvelkom en

herinnerde aan de voornaamste feiten uit de campagne van
de ontmijning in België. Voor iedereen had hij een vriende-
liik woord en generaal Sévrin, voorzitter van de Verbroede-
ring, dankte hem met gepaste woorden.

Daarna werd een plechtige mis gezongen door aalmoeze-
nier Deckers.

Algernene Vergadering
In het lokaal « Au Cercle » ging de algemene vergade-

ring door, geopend door generaal Sévrin.

De aanwezigen waren talrijk opgekomen. Men noteerde
makkers uit al de hoeken van het lancl.

Gen:raal Sévrin gaf cie historiek van de Verbroedcring
van af hqar stichting en maakte tevens de balans op van

haar activiteiten sedert haar bestaan.

Flierna volgen enkele breedvoerige gegevens uit clc rede

van onze voorzitter. We geven ze hier weer voor al onze

leden, in het bijzonder voor hen, die afwezig waren,

BESTE MAKKERS ONTMIJNERS,

Het is tien jaar geleden, dat rond deze tijd, de ontmijners-
eenheden tot stand k',vamen. FIet was inderdaad op 12 Sep-

tember 1944 dat de Dienst voor Opruiming en Vernietiging
van Springtuigen in het leven werd geroepen en dat iedere
provincie haar sectie kreeg.

Einde Febr,:ari 1945 richtte het Ministerie van l"andsverde-
diging twee Ontmijnersbataljor.rs op.

Opgeroepen in het begin van <le rnaand Maart vilgen
zii hun werkzaamheden aan in Mei, na enk:le gedenkvvaar-
clige avatar's.

Het heldentiidperk der ontmijner:s *r, b.go,rn.rr.

Het is tien jaar geleden en ik moet U niet rneer wiizen
op de snelle en schitterende uitslagen bekomen dank zii
uw volharding en urv moed.

Ik wil echter niet heenstappen over de indrukwekkende
lijst onzer verliezen aan mensenlevens; 110 makkens gaven
hun leven opdat België zou herleven.Wij mogen hen niet
vergeten.

Onze gedacht.n qâan ook naar al diegenen, die sinds de

stichting van onze V.:rbroedering zijn heengegaan, en bii-
zonder naar onze betreurde Majoor René PORRE\MIJCK'
waarvan de nagedachtenis nog zo levendig is in ons midden,
waar hii e.:n leemte heeft gelaten die nooit meer kan aan-

gevuld rvorden.

*

Op deze tiende veriaardag vinden wij het gePast een te-

rugblik te werpen op hetgeen werd verwezenliikt, van waar
wii vertrokken ziin en rvaar wii thans staan.

Onze Verbroedering is ontstaan uit uw edelmoedigheid
en uw broederliikh-eid. Bii de eerste ongevallen zagen wii
<1e makkers der gesneuvelden, spontaan en uit eigen bewe-

ging, hun penning storten ten bate der beproefde families.
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Niettegenstaande dit prachtig gebaar, bleek het weldra dat

andtre middelen nodig waren om afdoende hulp te kun-
nen bieden.

f)at rvas de oorsprong van vergaderingen, feest,:n, ten-

toonstellingen en andere feesteliikh:den, \'an aard om geld

in te zamelen ten bate van de slachtoffers d:r ontmijning.

Iedereen stond in de bres en hct gekl stroomde letterlijk
in de kassen van onze sociaie u,erken.

Sommige rverd,:n riik, anclere, niettegenstaande !îrote
krachtsinspanningen, bleven rnisdeeld, wat voor gcvolg had

clat d,: tegen-xr:tkomirrgen vcrschilclen i'an rlc cnc l.as:ot
de andere.

Daar echter strenge rechtvaardigheicl gelijk': rechten vcor

ieder vereiste urer:d beslcteir al de kassen samen te smelten

Zo kwam onze Verbro:clerinq tot stancl op 22 l:.:.lni 19,16,

Op de 2000 ontmijners liet:n er zich rond de 1500 in-

schriiven in de Verbroedering, alhoewel er op 30 Juni 1946

reeds verschillend: eenheden wâren afgeschaft en feitelijk
slechts maar de provinciale secties overbleven. Thans schom-

melt ons ledenaantal vond d: duizend en '"vij koesteren de

hoop dat wij, met uw aller medewerking, deze getalsterkte

nog lang kunnen behoud.en. Maar ik herhaal het : dit hangt
grotendeels van U af.

De Verbroedering is dus ontstaan uit een geestdrift van

::Ï:i," 
broederlijkheid ten overstaan \,ân de nood der

Zij bleel deze weg volgen : sinds haar stichting gat zii
zeer belangrijke sommen uit aan hulp :

Gewonden : 300.000 fr.
'W'eduwen : 500.000 fr.
'W'ezen : 350.000 fr.

Invaliden : 200.000 fr.

Misdeelde leden : 200.000 fr.

Overlijden : 10.000 fr.

Waar haalden wii deze belangrijke sommen ? Zij ztjr de

vruchten van de talrijke feestelijkheden, bals, enz., die door
de verschillende secties werden op touw gezet, alsook van de

verkoop van boeken.

Talrijke tentoonstellingen werden zowar overal ingericht,
nl. te Brugge, Gent, Namen, Kortrijk, Ronse, Antwerpen,
Iæuven, Luik, Charleroi, en op veel andere plaatæn, waar-
door wij in het bezit kwamen van aanzienlijke sommen..

Wij vermelden bijzonder deze van Brussel, ingericht in
de zalen van het grootwarenhuis « Au Bon Marché », die

niet minder dan 750.000 fr. opbracht.

Vermeiden we ook de Ontmijnersweken die plaats von-

den te Verviers en aan de kust, dank zij onze vriend en wel-

doener Rob RAINOTTE en enkele lieftallige medewerk-

sters uit Verviers. Nooit zullen we voldoende erkentelijk-

heid kunnen betonen voor wat onze vriend Bobby deed

;::: 
O. ontmijners. Meer dan een millioen bracht hij ons

rJnze bedrijvigheid ging verder' Wij hadden ons tot doel

eesteld de nagedachtenis van onze dierbare slachtoffers te

vereeuwigen. Wij menen niet aan onze plicht te kort ge-

l;onrsn re zi'in.

I Iet cerste gecl.enkteken we rd door Luik opgericht te

I-ierneux, waar drie ontmijners vielen. Vervolgens werden

er andere opgericht, namelijk te Rendeux, Grupont, Sibret,

Blankenberge, De Panne, Meerdaal, Westrozebeke, Elsen-

i:orn en Stavelot.

Wii kregen ten slotte het Nationaal gedenkteken te Sta-

velot, dat door het initiatief van Luik en de goedkeuring

van het Hoofdbestuur tot stand kwam, en met grootse

plechtigheden, in tegenrvoordigheid van zijr K.H. Mon-

seigneur Prins Albert van Luik, in September 1953 werd

onthuld.

I{ier ook hielp ons weer de Heer Rainotte met al ziin
vertrouwen en fiere wilskracht de onmisbare fondsen ver-

zamelen, ten einde ons bezit te vrijrvaren.

Sinds verleden iaar worden op 21 fuli bloemen neerge-

legd aan de voet van deze gedenksteen door een afvaar-

diging van de Verbroedering. Dit iaar zal de Voorzitter,

vergezeld door een afvaardiging van de sectie en van de

leden van het hoofdbestuur, zich opnieuw naar Stavelot

begeven. Onze vriend Pierreuse stelt ons voor een afvaar-

diging naar Grupont en Rendeux te vo€ren.

Ik zelt zal mij gaan neerbuigen en bloemen leggen aan

de voet van de gedenksteen van Blankenberge en De Panne.

Allen, die willen hulde brengen aan hun wapenbroeders,

gevallen op het veld van eer, kunnen zich bii deze afvaar-

digingen voegen.

W'aar stâan wij op het gebied van onze eisen I Wat heb-

ben wii bekomen ? Wat dient er nog gedaan en verwezen-

lijkt te worden ? 'W'at staat ons nog te wachten ?

Wii hebben volledige voldoening bekomen in zake ver-

goedingspensioenen, aangezien de voordelen van deze wet

werden uitgebreid tot gâns het militair en burgerlijk perso-

neel van de Ontmijningseenheden, op welke datum het

schadelijk feit ook mocht gebeuren of voorgevallen zijn.

Het M. L. V. heeft ook beslist dat de oud-ontmijners,

die naar andere eenheden overgingen, het recht behielden



DE ONTMIJNER

het ontmijnersherkenningsteken te dragen, wâarop ze op-

recht fier zijn.

De andere eisen werden grondig onderzocht door de com.

missie Lebert, belast met het omwerken in gepaste voor-

stellen der \,r'ensen van de oudstrijders 40-45. De commis-

sie heeft een reeks gunstige wense'l overgemaakt aan het

Kabinet van de M. L. V. De ontmijnersbelangen bekleden

hierin een voorname plaats, doch wij vermoeden nog niet

welk lot hun zal beschoren worden.

Ook onze eisen aangaande de kwetsuurstreep, de ere-

tekens, het statuut van de oudstrijders 40-45, waardoor de

diensten volbracht door de ontmijners tot op 15 funi 1949

(het leger werd toen immers op vredesvoet geplaatst) in re-

kening zouden mogen gebracht worden als oudstrijder, de

prioriteitswet voor het begeven van staatsbedieningen, enz.,
werden niet vergeten.

Wij koesteren ook de zoete hoop dat aan ons zal ge-

dacht worden bij het opmaken van het wetsontwerp dat

de bijkomende diensten voor het pensioen moet uitbreiden

tot de oudstrijders 40-45.

Luidens ingewonnen inlichtingen zou dit ont$/erp de

volgende zinsnede bevatten : (dit ontwerp is nog niet neer-

gelegd.)

« Zou dubbel tellen voor de militairen, na 28 Mei 1940

» bii de ontmijning van sommige delen van het land onder
» Belgisch militair commando te werk gesteld : de duur van

, cle tewerkstelling bii die dienst. »

Wij beloven U de draagwijdte van deze wijzigingen

grondig te onderzoeken zodra wij de officiële tekst zullen in
handen hebben. Wii zullen desnoods voorstellen doen opdat

wij volledige voldoening zouden bekomen.

Dit alles werd tot op heden nog niet verwezenlijkt, doch

wij letten op de zaak en zull€n geen gelegenheid laten

voorbijgaan om de verwezenlijking van uw rechtmatige

eisen tot een go€d einde te brengen.

Het valt aan te stippen dat de andere oudstrijders niet
verder staan dan wij. De minister. heeft beloofd eeî geza-

menlijke oplossing te geven aan al de verzuchtingen der

oudstrijders 40-45.

Dit alles toont duidelijk aan dat het ogenblik nog niet is

aangebroken waarop de leden van uw Hoofdbestuur kun-
nen rusten. Zij moeten en zullen nog lang in de bres staan.

Doch hiertoe zullen zij alleen de nodige wilskracht vin-
den, als gij allen getrouw zult blijven aan. de Verbroede-

ring en zo mogelijk haar aantal leden nog zult aandikken.

Wii hebben immers nog e€n ander heilig doel te berei-

ken. Hebben wij niet plechtig beloofd te waken en te zor-

gen voor de diepbeproefde families der slachtoffers van de

ontmijning ?

Deze belofte, menigmaâl hernieuwd, z;.;Jt gij gerrouw
blijven omdat gij ontmijner zijt gebleven tot in her diepste

van uw ziel, titel die nog altijd ieders bewondering afdwingt.
Zonder Verbroedering zal deze glorierijke titel in het niet
verzinken en uw heldendaden zullen weldra vergeten ziin.

Wij hebben ons nog ten doel gesteld ons voornamelijk
bezig te houden met de studies en de opvoeding onzer

wezen. Onze vurigste wens is en blijft aan deze onschuldige

slachtoffers der ontmijning hetzelfde onderricht te geven

als zij zouden gekregen hebben zo hun vader nog in leven

ware ge\ryeest.

Wij zullen verder de meestbegaafden st€unen opdat zij
de hoogste positie zouden kunnen bereiken, met de midde-
len van het Fonds dat wii dit iaar gesticht hebben.

Wij zijn thans nauwkeurig ingelicht aangaande de tus-

senkomsten waarop de wezen recht hebben en wii kunnen

met juistheid bepalen \À/at er ons te doen staat.

De Dienst der srudies van het M. L. V. bekostigt het in-

schrijvings- en schoolgeld, verzekering tegé-n ongevallen,

het bekrachtigen der diploma's, reis- en verplaatsingskosten.

Het Werk der W'eduwen en Wezen kan tussenkomen,

in geval van geringe inkomsten, voor het aanschaffen van

schoolboeken, verplaatsingskosten, half-pensioengeld, enz.

'W'anneer het blijkt dat deze subsidiën ontoereikend zijn,
grijpt onze Verbroedering in, opdat het kind zijn stuCiën

zou kunnen voltooien zonder de minste hinder of kosten

voor de familie. De weduwen en voogden zijn thans degelijk

ingelicht om zich nauwg€zet te kunnen oriënteren.

Tot op heden hebben wij nog geen kandidar, g.norri.r,
die in aanmerking komt voor ons Fonds der meestbegaaf-

den !

Wij wanhopen echter niet er eens te ontdekken en vragen

de ouders en de voogden opnieuw de ambities niet te rem-

men hunner kinderen, die door hun vlijt en kunde de aan-

dacht gaande maken.

\Mij zijn besloten hen te steunen en hen zoveel mogelijk
te helpen.

*

Alvorens te sluiten wil ik even terugkomen op de ort-
mijnerseenheden.

Er is sprake dat, uit besparing, weldra hun getalsterkte
zal ingekort worden,
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Het hoort ons niet toe de aanpassing der getalsterkte
aan de nog te vervullen taak goed te keuren. Wij stellen

hieromtrent vertrouwen in de nieuwe korpsoverste, die, wij
twijfelen er geen ogenblik aan, d.cz '. inkrimping behoorlijk
en voordeiig zal uitvoeren en m.:t hart en ziel de belangen
van dit handvol roemrijke overlevende ontmijners zal ter
harte nem,:n.

Hun verdiensten ziin gekend en wij durven hopen dat men
hiermecle rekening zai hcud.-.n en riat n:.en z. niet op de-

zelfde voet zal behandelen als de andere c;verfniligen. F,r

kan voornamelijk geen sprake zijn van afz.,r.aaiing. Men
lnoet hun een b.:diening qeven in een rnclere eenh:id cf :ral
de Staat, opdat zii een voliedige looobarn zcud:n \.-1,.b:1.

l)r: nieur.,,e wct op rli r.utl-rclonrspcnsircn:n vo-.lrz-iet .,vel

dat in geval van afzwaaiing zcnder pcnsioen een o\,.3reen-

stemmend kapitaal mcer overgemaakt worden aan de Maat-
schappeli!k: Zekerheicl, nrarr dit is mirar een gedeeltelijke
oplossing ran het problema dat zich voor hen stelt: zeer

moeilijk werk te vinden, geen recht op werkloosheids-

vergoedingen alvorens enkele maand.en gewerkt te hebben,
moeiliikheden met de mutualiteiten enz.

Het is van belang in het leger een kern van de ontmij-
ningsdienst te behouden, die als zware tââk zou hebben de

opleiding te geven, en bijzonder deze ondervinding in ere

te houden, die ten koste van zware offers werd verworven,
en die eenmaal de vermaardheid onzer eenheden uitmaakte.

*

Alvorens te eindigen wil ik hulde brengen aan de leden
van het Hoofdbestuur die mij flink hebben bijgestaan en

bijzonder aan Adjt Baents voor zijn bevoegdheid en toe-

wijding.

Ik dank Majoor Samijn, die alhoewel zeer ernstig ziek
geweest zijnde, toch de nodige krachtsinspanning heeft ge-

daan om hier aanwezig te zijn en die nog nooit ontbrak.

Ik dank eveneens het comité van de afdeling Tervuren
dat zich ingespannen heeft om de betoging van vandâag
op tou\À/ te zetten. Wij zouden nochtans gewenst hebben
dat hun werk wat minder vertrouwelijk \À/are gelrr'ees! en
dat de resultaten ervan \Mât vlugger ter kennis ',varen ge-

bracht van a\ onze leden. Maar wij stellen toch met de

grootste voldoening vast dat hun inspanningen met succes

bekroond werden en dat is het voornaamste.

Na deze vergadering nodigen wij U uit plaats te nemen
rond d'e tafels die door de dienst, die voor de opleiding
van onze militaire koks instaat, zo bereidwillig ter beschik-

king gesteld werden. Wij zijn ervan ov€rtuigd dat deze

laatsten het als een plicht zullen beschouwen ons het bewijs

te leveren van de degelijkheid van het onderwijs dat zrj
er ontvangen.

Daarna zullen wij de installaties bezoeken van het op-

leidingscentrum. Het zal voor U allen een geschikte gele-

genheid zijn om U de ogenblikken te herinneren waârop

U kennis gemaakt hebt met de verschrikkelijke tuigen, die

U onder de knie gekregen hebt en U zult tevens kunnen
vaststellen dat de zotg ÿan de S.E.D.E.E. er steeds op ge-

r'cht is om zich op peil te houden van de laatste uitvindingen
op dit delikaat gebied.

En om deze dag te besluiten zult U het prachtige park
van T.:rvuren kunnen bewonderen 'waar loor het ogenblik -
c:n Afrikaans feest doorgaat.

Naclat de dagorde was uitgeput met de goedkeuring van

cle begroting en de bijdragen voor 1956, werd de vergade-

ring opgeheven.

Vermelden we dat, zoals naar gewoonte, a\ onze mede- .

delingen en uiteenzettingen in onze beide landstalen ge-

beurden en dat de rede van generaal Sévrin eerst volledig
in het Nederlands werd voorgelezen door Majoor Samyn,

die, alhoewel hij pas hersteld v/as van een lange ziekte,
het op prijs had gesteld aanwezig te zijn.

Het traditioneel democratisch noenmaal bekroonde deze

prachtige vergadering. Een fiink noenmâal werd ons inder-

daad bereld in de kazrrne Kdt Panquin door de Kokschool
van het Leger.

Vermelden we ten slotte dat dit klein banket ons werd

opgediend op kosten ran de Verbroedering, en dat een.-
puik orkest zorgde voor de gepaste stemming.
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ÇIail W ci, patt. h, et c44sü, ù
VOTRE DOCTEUR.

Un docteur de mes bons amis a une bête noire : Made-
moiselle DUBOIS une vieille jeune fille dont la spécialité
est la consultation gratuite.

Chaque fois qu'elle rencontre mon esculape, elle y va de
quelques banalités aimables, mais finit de lui parler de ses

petites misères physiques, sans omettre évidemment de de-
mander innocemment ce qu'il faut faire dans « ce cas-ia ».

Mardi dernier, ell,e rencontre notre l)octeur place du
Marché.

- 
Bonjour Docteur. Ce que cela fait plaisir de vous voir.

Dieu ce que vous avez bonne mine.

Ce n'est pas comme moi. Figurez-vous que je me sens toute
drôle. Ie..,...

|;Jr, 
interrompt froidement notre Docreur. Déshabillez-

A NOTRE CHER MAITRE.

Jean-Claude (6 ans), fils d'un avocat qui commence à

faire parler de lui, s'amuse à jouer « au train », dans le
vestibule. Il a simplement pris trois chaises dans le salon
d'attentc réservé aux clients de son père et, les plaçant l'une
sur I'autre, puis les poussant, il organise des catastrophes
vraiment spectaculaires.

Mais l'heure de la consultation approche et Ia servante
lui enlève son mâtériel pour le remettre dans le salon.

S'amène un client.

Le papa de |ean-Claude a téléphoné qu'ii ne renrrerair
pas avant au moins une heure.

- )'ai fait attendre ce monsieur au salon, dit la servante à

Madame.

- 
Mais il va s'ennuyer à mourir, s'exclame celle-ci, il n'y

a plus une seule revue à feuilleter.

Et Jean-Claude intervint :

- 
S'ennuyer à mourir ?...... Il a toutes les chaises.

A NOTRE AUMOMER

M. le Curé fait passer un exârnen à s:s ieunes ouaillcs.

II interroge Mimile.

- Qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Eve ?

- Ils ont été chassés du Paradis.

- Très bien. Pourquoi ?

- Parce qu'ils avaient commis un péché

- Quel péché ?

- le péché... heu le péché..

Allons, Ie péché o... Ori..
Alors Mimile triomphant :

-'- Lc péché horizontal.

A UN DE NOS GRANDS CHEFS
Une société de tempérance a persuadé un de nos grands

Chefs de laisser placarder dans les chambrées des pancartes

portant ces mots « L'alcool est un p<.rison; ii tue à coup
sûr r,.

Le lendemain de l'affichage, on pouvait lire sur l'une
des pancartes cet aojut: manuscrit:« Le soldat belge n'a
pas peur de la mort ».

A UN DE NOS « BLEUS ».

Bastin, sous les armes depuis quinze jours, a été appelé
au rapport de son Commandant pour une peccaclill.:. I1 se
fait sermonner col-nme il se doit.

Après la mercuriale, dans un garde-à-lous impeccable, il
demande :

- 
Plus rien à vos ordres, mon Commandant i

- 
Non. App.:lez-moi Lambert.

Bastin n'en croit pas ses oreilles et ba-fouille :

- Heu...... plus rien à vos ordres, l-ambert ?

Â CERTAIN DEMINEUR, BTEN CONNU DE
NOUS TOUS

l-e lendemain de la veille, je Ie rcnconrre :

- 
[1 xle15 i Ca va rnieux qu'hier i

- 
Hein. Quoi hier i

- 
'I'u avais une drôle de tarnponne hein.

Moi i

- 
Et cornment. Tu t'fst même levé dans lc tran-r

offrir ta place à une dame.

- 
Et après I Qu'est-ce que cela prouve ?

- Ii n'y avait que nous deux à I'intérieur ?

Pour

APPEL AUX SECTIONS

|e demande aux Sections de me faire parvenir tout ce qui
peut intéresser leurs membres : les jours et lieu de leurs
réunions, les compte'rendu de leurs séances, la relation de
Ieurs manifestations diverses, etc.

A TOUS LES DEMINEURS 

-Ce bulletin est votre ami.
ll se tient à votre disposition pour tout ce qui

peut vous intéresser.
Posez lui les questions qui vous embarrassent :

il s'efforcera de vous répondre et de vous dorner
toute satisfaction.

Faites lui parvenir vos anecdotes, vos histoires
drôles.

Celles qui seront classées, recevront en fin d'an-
née leur récompense.

Et maintenant, chers amis démineurs, i'attends
avec im,patience le plaisir de vous lire.

Tout ce qui se rapporte,à ce bulletin peut
être adresser à M. BONMARIAGE,

avenue Albert Giraud, I05 SCHAERBEEK



De ledeh die in regel zijn met hun lidkaart I956,
word,en uitgenodigd gratis deel te nemen aan ons
demokratisch banket, op voorwaarde dat ze de secre-
taris verwittigen vô6r l4 Juni.

De andere personen die wensen deel te nemen
moeten v66r l6 Juni de som van 65 frank (prijs van
het eetmaal) storten op de P.C.R. 421142 van Kdt
Desaegher, Torhoutst,eenw., I 8, St-Andries-Brugge.

Allen op post. Ceen wegblijvers
ALLEN TE BRUCCE OP 24lUNr r956.

Het inrichti ngscomité.

VERKIEZINGEN

De hiernavolgende leden van het hoofdbestuur
zijn uittredend en herkiesbaar :

SAMIJN Emile; CEORCE; VANDERICK; LINDEN;
PI ERREUSE ; BONMARIACE.

Commissarissen : MASSET, MALCHAIR, ITTERS.

Rekeningen I955
INKOMSTEN

Lidgeld .......

Feesten, toelagen, giften
Terugbeta lingen
Nationaal gedenkteken ...... ......

lntrest titels ......

Balans

Bezit op 3l-12-1954

Postcheckrekeni ng
Bankrekening ......

Schatbewaarder

126.184,2O
r 5.550-

29.311,2O
3. r 00,-
3 995,15

19.933,25
10.438,-

142.334,40

3 r .653,78
62.216,24

B r 9,30

Studiën ......

Wezen I e Communie
Sinterklaas
Lidgeld V.
Bulletin......
AI gemene Vergaderi ng ......

Administratiekosten, taksen, bureel-
materiaal

Voorschotten ......

Bank, onkosten

Hulp, gewonden,
Overlijden

Postcheck reken ing
Bankrekening ......

Schatbewaarder

142.334,40

Bezit op 3t-12-1955

UITGAVEN
enz. ...... 26.516,50

3.000,-
22.144,-
8.000,-

2t.000,-
5.662,-

11.491,-
14.427,50

20.130,40
8.000,-
r.903,-

8.289,08
10.490,24

359,80

19.139.12
Batig saldo 15.550,2

94.689,32 94.689,32

Op de Algemene vergadering zullen deze rekeningen toegelicht worden.
Buiten het hierbovengemeld bezit van 19.139,12 {r heett de Verbroedering nog voor 1.550.000 fr,

nominale waarde, titels van de Staat.

Onze .H,lgemene Vergcdering vGIn 24 Iuni 1956
PROGRAMMA

9 u. Bijeenkomst in het lokaal « Het Strij-
derhuis » (Grote Markt).

9 u. 30 Mis in de militaire kappel.
l0 u. I5 Neerleggen van bloemen aan h,et Stand-

beeld aan de Doden.
l0 u. 30 Algemene Vergadering in de lokalen van

« Het Strijdershuis ».

l2 u. 30 Aperitief.
l3 u. Cezamelijk eetmaal in de lokalen van

« Het Strijdershuis ».

DAGORDE
Toespraak door de voorzitter;
Verslag van de schatbewaarder;
Verslag van ed commissarissen.
Ontlasting der beheerders;
Verkiezingen;
Vaststellen van het lidgeld 1951;
Begroting van 1956;
Diversen.

UITNODIGING

Het Hoofdbestuur heeft de eer al de leden van de Verbroeder.ing der Ontmijners van België urt te
nodigen de Algemene Vergadering bij te wonen, die zal plaats hebben, op 24 Juni aanstaande.


