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Beste Vrienden Ontmijners,

In naam van de Beheerraad- en in mijn persoonlijke
naam bied ik U, zoals ieder jaar, mijn beste wensen van
geluk en voorspoed aan.

Onze wensen vooreerst voor hen, die met zoveel taai-
heid en succes het schone werk voortzetten, dat wij al-
len samen hebben aangevat.

Mocht het jaar I960 hun gunstig zijn en hun de geva-
ren sparen, waaraan ze nog soms worden blootgesteld.

We wensen onze oud-makkers dat al hun verwachtin-
gen, die ze voor zichzelf en hun familie koesteren, til-
dens de komende dagen mogen verwezenlijkt worden.

Onze Verbroedering moet voor allen een vereniging van
broede.rs zijn, waarin iedereen, dank zij wederzijdse ach-
ting, de nodige steun vindt

We hebben elkander leren kennen in moeilijke en tra-
gische omstandigheden, die aldus een echte en-duurzame
vriendschap hebben bewerkt.

Blijven we dit steeds indachtig. De trouw aan onze
Verbroedering staat borg voor de toekomst. Wezen we
dus stipt in het bijwonen van de vergaderingen van onze
afdelingen en van onze Verbroedering. Dan alleen zullen
we sterk zijn.

Onze beste wensen
voor I 960

Eens te meer heeft de redactie van ons
bulletin het geluk U en uw ganse familie
haar beste wensen van geluk en voorspoed
over te maken voor het komende jaar.

'Weze het haar toegelaten U te zeggeî
dat uw eigen geluk grotendeels van uzelf
afhangt De aangenaarqste wensen zullen
slechts een droom, een luchtkasteel blijven,
indien U persoonliik niets in het werk stelt
om ze te verwezenlijken.

De eerste stap naar het geluk bestaat in
het begrilpen dat in ieder zaak, in iedere
omstandigheid, iets kwaads en iets goeds
schuilt.

U dient optimist te zijn en wilskracht
genoeg te hebben om het goed, dat het leven
biedt te aanvaarden en het onaangenâm€
krachtdadiq te weigeren.

Moge 1960 uw verwachtingen beantwoor-
den. Moge het een iaar zijn vol succes in al
uw onclernemingen.

Ziedaar onze oprechte en vurige wens.

nood verkerende vrienden. Op iedere vergadering
wordt de toestand van onze weduwen en wezen
besproken. We behandelen ook op iedere biieen-
komst de verwezenlijking van onze gewettigde ver-
zuchtingen, enz... ;

de afdelingen beleggen vergaderingen, waar ie-
'dereen als vriend wor:dt beschouwd en vrii ziin me-
ning mag uitdrukken over de kwesties, die aan de
orde van de dag ziin ;

de verschillende feesten en de Sint Niklaasfees-
ten zijn voor de groten zowel als voor de kleinen
steeds een zeer aangename verpozing;

Generaal SEVRIN.

De Verbroedering slaapt...
schrijft ons een kameraad-ontrnijner.

Nochtans... de balans van het verlopen dienst-
jaar vermeldt een som van 69.508 fr. voor aller-
hande tussenkomsten : hulp aan gewonden en zie-
ken, overliidens, studies, plechtige communie en
Sint Niklaas voor onze wezen, enz... ;

de Beheerraad komt regelmatig maandelijks bil-
een. Telkens staan punten op het programma in ver-
band met aanvragen tot hulpverlening vanwege in
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de bedevaarten, die jaarlijks worden ingericht
naar de dodengedenktekens van Stavelot, Blanken-
bqrge, De Panne, Westrozebeke alsook naar onze
herdenkin-splaat van de Ontmilnersstraat te Gent,
ziin de werkeliike getuigen van de levenskracht
onzer Ve:broed:ring ;

en t3n slotte kent onze iaarliikse algemene ver-
gaderin3, niettegenstaande de leemten, die in onze
rangen steeds grcter worden, nog altijd hetzelfde
succes en bliift onze grote dag van het iaar.

Neen, kameraad-ontmiiner, onze Verbroedering
slaapt niet, maar onthoud goed wat volgt.

REMEMBER.

Vier iaar geleden publiceerde ons Bulletin een
artikel dat naar mijn mening nu in zijn grote trek-
ken dient weergegeven te worden.

r« GEwetensonderzoek »»

U voelt zich wellicht aangetrokken door deze
titel, beste lezer. Laat me toe U, vooraf, te vragen
dit artikel niet te lezen a's een brokje gemengd
nieuws, dat U spcedig zult vergeten ziin. Lees het
liever aandachtig. Tracht er de diepe zin van te
begrijpen en ga na of U als ontmiiner of oud-ont-
miiner uw algehele plicht hebt geCaan.

lk spreek hier niet van uw soldatenplicht mid-
den verborgen of niet-verborgen'gevaren. Het gaat
hier om een andere pricht, noq moeiliiker voorwaar,
tegenover uw groepering, uw vereniging, in één
woord : uw Verbroedering.

Cii waart volop in het gevecht gewikkeld. Ter-
neergeslaeen docr zu'ke vrezelijke rampen, met een
bedrukt Éemoed en betraande ogen hebt ge slechts
één kreet ges'aakt. Het was een kreet van solidari-
teit, van wederzijds hulpbetoon, van welbegrepen
broederlijkheid.

DE VERBROEDERING WAS GEBOREN

Dit gebeurde niet alleen tiidens het heldentiid-
perk, maar ook tijdens de periode, waarin men elk-
ander een duurzame biistand beloofde, waarin men
verkondigda dat de weduwen, wezen en invaliden
nooit aan hun lot mochten overgelaten worden,
waarin men bevestisde dat de verbroedering moest
b'ilven. zoals vanaf het eerste ogenblik : stevig in
vredestijd zoals tiidens het gevaar.

Niets we.d verwaarloosd, noch eisen, noch finan-
ciëls of anCere hurp, noch opvoedinÊ, noch studies.

Deze resultaten waren het gevolg van uw een-
dracht. U hebt immers van bii het begin af gewild
dat Lrw verbroede.i ng zcu leven en het vooropgestel-
de doel zo'l bereiken.

Men mo:st. helaas. een tocntie laeer zingen Wat
is e' heden van die mooie eendracht overgebleven?' Meer en meer vergeet men een gegeven woord.
Zeldi,en komt er een opflakkering. MeÀ vergeet...

Vergaderingen, bijeenkomsten worden als een
karwei beschouwd... Het betalen der iaarliikse bii-
drage wordt een'last.

Voorzeker, enkelen bleven ons trouw, maar hoe-
velen volgen ons niet van ver... of in het geheel niet
meer.

Wees oprecht, rechtzinnig en logisch. Trek de
nodige besluiten uit dit klein gewetensonderzoek.

lndien ge U niets te verwiiten hebt, dan wensen
we U geluk. Zo hel evenwel anders met U gesteld
is, haast U dan en maak alles weer goed. Toon zo-
als weleer, hetzii in uw afdeling, hetzij op de vol-
gende algemene vergadering, dat de solidariteit geen
ijdel woord is en dat uw hart nog kan meeleven zo-
als vroeger, meer dan twintig jaar geleden reeds op
de slagvelden.

Kapiteïn-Kommandant T. Tr VANDERYDT
Oud-ontmijner, lid van de Beheerraad

NECROLOGIE
We hebben de droeve plicht U het overliiden te

melden van volgende vrienden : '

VERSTRAETEN EMILE, geboren te Namen en over-
leden te Bois-de-Villers op 25 October il. De rouw-
dienst werd oo 29 October opgedragen in de kerk
van Bois-de-Villers ;

RYCKEWAERT Medard. overleden in het zieken-
huis te Bredene op 7 November. De begrafenis-
plechtiEheid had otaats op 12 November in de Sint-
Pieterskerk te Koksyde.

Aan de beproefde families bieden we de betui-
ging aan van ons innig rouwbeklag en van onze die-
pe sympathie.

Een bliide gebeurtenis in de

seklie llosl-Ylaanderen.

Oo 10.12.59 werd Goossens Julien, hooest,rdent
en ontmiinerswees ten huize van onze sympathieke
Erevoorzitter, kolonel Terlin ontvangen.

Dit was een eenvoudiee en harteliike ontvanpst,
die lulien Coossens en de aanwezise bestuursleden
zeker het hart zal warm gemaakt hebben. Hier
volot dan de welgemeende rede van onze Eerevoor-
zitter.

Beste 'Coossens,

<« Vandaae bereikt gii de ouderdom van 21 jaar
de leeftild van uw meerderjarigheid.

Cii ziit een vliitig en ernstis leerlinÊ Éeweest en
nu zet Eii met s',cces uwe studiën voorf. die U zul-
len toelaten, indien eii volhardt, in de Maatschappij
een beniidenswaardige plaats in te nemen.
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Dit is hetgeen wii allen vast verhopen en hetgeen
wij U uit ganser harte wensen.

Cij hebt uw vader verloren, toen gii nog een
kind waart. Uw vader heeft onder miin gezag ge-
diend : het was een braaf en eerlijk man.

Hij heeft zijn leven opgeofferd voor het heil van
allen en is gevallen als slachtoffer van een gevaar-
lijke maar ook roemrijke taak, aan dewelke wii al-
len, ontmijners, hier tegenwoordig, met fierheid
hebben medegewerkt.

Hij is gevallen zoals een soldaat ; maar daar
waar een soldaat, in het gevecht de dood ontvangt
maar ock toebrengt, heeft hij, door zijn dagelijks
werk, niets anders dan heil gebracht. Wat uw vader
gedaan heeft, wat al de ontmijners gedaan hebben,
heeft talloze mensenlevens gespaard.

De opoffering van dezen onder ons, die door het
lot getroffen werden, is niet nutteloos geweest.

Dat moet voor U, voor ons allen, de hoogste
troost zijn. Cij moogt, gij moet fier zrin op uw va-
der, en hem een uitgelezen plaats verzekeren in
uw gedachte, dezelfde die wil verlenen aan onze ge-
sneuvelde makkers.

Als wii onze verbroedering hebben gesticht, was
het met het oog, niet alleen diegenen weer aan te
scharen, die vroeger zo nauw verenigd waren, door
een gemeenschapoelilk gevaar, maar ook en vooral
onze makkers te beschermen, te helpen, raad te ge-
ven en in 't bizonder hulp te verlenen aan de fa-
miliën van deze die glorieriik hun leven schonken.

Als een heilige plicht van vriendschap ên erken-
telijkheid werd dit altiid door ons beschouwd.

Een uitstekend voorbeeld vinden wii daarvan in
hel zo dienstvaardig optreden van onze goede mak-
ker en waarnemend voorzitter Van Cleven, die ge-
holpen door ziin echtgenote, het op zich heeft ge-
nomen, U met raad en daad bii te staan en die U, als
eiEen zoon. in ziin familiekring heeft opeenomen.
Schitterend beuriis dat solidariteitsgeest bii de ont-
mijners geen iidel woord gebleven is.

ln naam van onze verbroedering. bedank ik er
hen innig om. Dank zii Paoa Van Cleven, werden
wii regelmatiq inEelicht betreffende uw studiën,
uw schoolsuccessen en nu aangaande uw hardnek-
kig streven, om hetgeen gij opgenomen hebt, tot
een goed einde te brengen..

Uw loopbaan, als man, begint gij nu.

Om U deze te vergemakkeliiken, reikt de ver-
broedering, U, vandaaq, door miin handen, dit spaar-
boekie, waarop reeds een aangenaam sommetie
staat ingeschreven.

We hopen dat qii er een verstandig gebruik zult
van maken en indien het werkeliik zo is. zullen wii
gelukkie ziin, daar we de zekerheid zullen verwor'
ven hebben, dat het doel dat wii nastreefden, be-
reikt zal zijn.

Milne Heren, ik verzoek U, uw glas te lichten
om deze gelukkige gebeurtenis in onze-ontmiiners-
farnilie te vieren en om aan de ionge Coossens ge-

luk en voorspoed te wensen. »

Na de heitdronk werd er nog een uurtje verteld
over het verleden, terwiil Mevrouw en Meiuffer
Terlin zich onledig hielden met de Heren van drank,
fijne snoep en rookgerief te voorzien. Langs deze
weg wil ik dan ook in naam van gans het Comité
onie oprechte dank betuigen aaî onze Kolonel,
zijn eerbiedwaardige dame en ziin vriendeliike
dochter.

Namens het Comité,
VAN CLEVEN Emile.

N.B. Voegen wij er nog aan toe dat de Heer
Leys F. ons erelid er ook aan gehouden had aanwe-
zig te zijn op deze plechtigheid.

ln onze Beheeraad.

Tiidens de maandelijkse vergaderingen heeft on-
ze beheerraad zich bezig gehouden met de studies
van onze wezen, de toestand van sommige onzer
weduwen, de anciënniteitsbonificaties aan de ont-
miiners-invaliden, alsook met zekere eisen o. m. in
verband met de eervolle onderscheidingen en de in
ontmijningsdienst doorgebrachte tiid voor de pen-
sioenberekening.

Hij heeft insgeliiks de tussenkomsten ten voor-
dele van verscheidene kameraden vastgesteld. Bo-
vendien werden de bedevaarten naar onze gedenk-
tekens, de Sinte Barbara- en Sint Niklaasfeesten be-
handeld. Waren op het merendeel van deze verga-
deringen aanwezig : Generaal Sevrin, voorzitter, de
majoôrs Samyn en Bonmariage, de Kommandanten
Ceorge en Merckx, Kapitein Cogneau, Dhh. Linotte,
Bertrand, ltters, Vancleven, Vanderick en onze toe-
gewiide secretaris Baents.
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ln Onze Afdelingen
. De afdeling Brabant belegt regelmatig haar maan-

de iikse vergaderingen in het gewoon lokaal, « Les
Brasseurs », Kleine Bcterstraat. Zoals altijd heerst
er e3n echte kameraadschap. Onncdig U te-verklap-
pen dat de ware bezieler van deze vergaderingen
steeds onze federale voorzitter, Ceneraal Seviin,
blijft.

Op ieder vergadering komen oude vrienden te-
rug. Harteli;k gefeliciteerd. Mccht het in l960 wor-
den zoals vroeger !

!N HET DAMESCOMITE

- De damesafdeling, onCer voorzitterschap van Juf-frouw Sevrin, komt iedere laatste Woensdag van
de maand sam3n. De essentiële opdracht van dit co-
mité behelst het organiseren van het Sint Niklaas-
feest vocr de afdeling Brabant. Met brio wordt deze
opdracht vervuld. Onder de aanwezigen bemerken
we telkens : Mevrouw Ceorge, de zo lieftallige se-
cretaresse, Mevrouwen Bonmariage, Dautel, Cuil-
laume, ltters en Tielemans. Onze hartelijkste ge-
lukwensen en onze beste dank.

0nze Sint Niklaasleesten

WEST-VLAANDEREN

^ De afdeling West-Vlaanderen heeft dit jaar het
Sint-Niklaasfeest belegd te Westrozebeke.'Na het
bijwonen van de mis, begaven zich de kinderen, ou-
ders en gencdigden naar de kazerne, waar het mo-
nument met bloemen werd versierd. Majoor Samyn
ontving de gemeenteoverheden van Westrozebeke,
Staden, Hcuthulst, eerw. Heer Pastoor van Vijfwe-
gen met zijn onderpastoor, alsook Kommandant Pa-
mu, vergezeld van een afvaardiging onderofficieren
en soldaten. Na een gelegenheidstoespraak door
Majoor Samyn en het drinken van de erewijn, be-
gon het feest ter ere van de grote Heilige. ,

Majoor Samyn verweikomde de kinderen alsook
hun ouders en hield eraan de overheden te danken,
die deze plechtigheid met hun aanwezigheid op-
luisterden.

Daarna werden de gebruikelijke geschenken uit-
gedeeld, terwiil sandwiches, chocola en koffie wer-
den opgediend.

OnCer de aanwezige ontmiiners dienen vermeld :
Komm.andant Samyn, de adiudanten Asperslagh en
Vandekerkhoven, sergeant Toussaint, e.a.

Dit klein feest nam een einde rond l3 uur. Even-
wel bleven scmmige feestvierders veel later, terwill
ze herinnerinsen ophaalden uit het glorietijdperk
van de ontmijners.

BRABANT.

Voor de veertiende maal bracht Sint Niklaas te
Tervuren een bezoek aan de kinderen van onze ont-
mijners van de afdeling Brabant.

ln de flink versierde en pas geverfde zaal « Casi-
no » staan tafelrijen gereed,... Bordjes en tasies
wachten op de kleine gasten. Veelkleurige servet'ten
geven een speciaal uitzicht aan het feest dat ko-
men gaat. Achter in de zaal ziln stoelen voorbehou-
den aan de ouders, die zoveel plezier zullen beleven
als de kleinen...

Bii het begin van het feest komt onze ijverige
secretaris Baents het eerst aan de beurt. Hij laat
Ceneraal Sevrin toejuichen en dankt hem om zijn
grenzeloze bekommernis jegens onze weduwen en
onze wezen. Hij begroet de aanwezige officieren
en ontmijners : dhh. Bonmariage, George, Tilman,
6uillaume, ltters, Closset, enz.

Hii biedt zijn hartelijkste gelukwensen aan het
Damescomité aan en dankt in het bijzonCer onze
Meter, Juffrouw Sevrin. Ook de dames George,
Cuilla'rme, Itters en Tie'emans worden niet verge-
ten. Dank zii de bereidwilligheid van deze dames
kan het Sint Niklaasfeest steeds met zulke luister
gevierd worden.

Ten slotte vermeldt spreker Kapitein Cogneau,
de baas van de casino, dhr. Blommaert en de orga-
nisators van dit kinderfeest.

Daarna kwam het ontspanningsgedeelte : een
echt music-hall spectakel. Een groep M.P.. onder
leiding van hun chef, dhr. Tommelen gaf bliik van
echt en gevarieerd talent : de goocheraar Vercam-
men, de c'own Lathouwers met ziin makkers
Boons en Dobbelare. de Éitarist Cattoor, de pianist
Vanhove, de accordeonist Noë, de tenor Delange
en de declamators DeDoorter en Deweerdt ontpop-
ten zich a's ware artisten.

Naarmate het feest verder verliep werd aan onze
kinderen een lekker vieruurtie opgediend door de
immer toeeewiide dames : luffrouw Sevrin, Me-
vrouwen Ceorqe, Cuillaume, Itters, Tielemans, Mel-
laerts e.a... Taartjes, chocolade, sandwiches, alles
naar believen.

Toen deed Sint Niklaas, vergezeld van Zwarte
Piat. ziin intrede in de zaa!. Hii onderhield zich met
ieder kind en nam daarna plaats in ziin zetel.

Daarna werden. tot groot ioliit van al de kleinen,
de prachtige geschenken uitgedeeld.

Het was een zeer EeslaaÉd kinderfeest dat ook
op de ouderen een aangename indruk maakte.

Onze hartelijke gelukwensen en onze beste dank
aan de vrienden Cogneau, Baents, Berges, Closset en
aan de trouwe en ijverige Plumier.

I
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AFDELI NG LUIK-SINTE BARBARAFEEST.
'De 

Verbroedering van het 3e Cenie had onze
afdeling van Luik uitgenodigd op de plechtigheid,
georganiseerd ter gelegenheid van het Sinte Barba-
rafeest.

ln de kerk van St. Denis werd een mis opgedra-
gen tot nagedachtenis van de doden van het'je Ge-
nie en van de Ontmijning.

Na de mis had een ontvangst plaats op het stad-
huis te. Luik, tijdens welke dè heer schepen Deste-
nay iedereen en in het bijzonder de vertegenwoor-
digers van de Ontmi.jners welkom heette.

Bloemen werden daarna neergelegd aan het ge-
denkteken van het 3e Cenie, het 3ê A en het Ie
Linie.

Vervolgens werden de deelnemers per autocar
teruggebracht naar het restaurant « La Bécasse »
waar het banket plaats had.

Voorzitter Swegeringen begroette de aanwezige
personaliteiten, waarna Ceneraal Beaupain herin-
nerde aan de heldenfeiten van het 3e Cenie regi-
ment.

Daarna dankte de Vocrzitter dhr. Linotte, Lid
van onze beheerraad, die de Verbroedering van de
Ontmijners vertegenwoordigde. Dhr Linotte achtte
zich zeer sevleid door de woorden van de Voorzitter
en beloofde dat het aandenken aan de kameraden
Brauns, Çolson, Leroy en Jenasse zal vereeuwigd
worden door het aanbrensen van hun namen op ons
Nationaal Cedenkteken te Stavelot.

Het banket verliep verder in de hartelijkste at-
mosfeer en eindigde laat in de avond.

Tijdens de morgenplechtigheid werd de V.rbro.-
dering van de Ontmijners vertegenwoordigd door
de vrienden Linctte, Majoor Desmet, Alexandre,
Tahir met het vaandel van de afdeling, en Dupuis
(een vriend, die we meer zouden willen zien).

De afdeling Luik besloot het feest van Sint Ni-
klaas op l9 December te laten doorgaan. Met dit
doel werd hiernavermeld rondschrijven aan al de
leden gestuurd.

Beste Vriend,

Vroeger was het Sint Niklaasfeest voor al de ont-
mijners een gelegenheid om elkander weer te zien
en tevens eens speciaal aan onze wezen te denken.

Dit jaar stelt het comité weer een oude traditie
in ere en bijgevolg wordt U met gans uw familie
uitgenoCigd op deze vergadering, die zal plaats heb-
ben in het U.F.A.C.-lokaal, Bd de la Sauvenière te
Luik, op Zaterdag l9 December te l6 uur.

We rekenen stellig op uw aanwezigheid en
hopen dat U in alle hartelijkheid met ons weer con-
tact zult nemen.

De secretaris.
TAHIR.

Volgend Tuyks speekwoord wo,rdt o,pgedragen aan
al degenen, die he,el gâârne het woord, nemen op
banketten.

De natuur heeft ons slechts één orgaan gegeven
om te spreken, nl. de tong. We kregen twee orga-
nen voor het gehoor. Dit om ons te leren dat we
meer moeten luisteren dan spreken.

Het Sint Niklaasfeest in de
afdeling Luik

Zoals voorzien werd het Sint Niklaasfeest van
de afdeling Luik gehouden op l9 December in de
UFAC-lokalen van de stad.

Een honCerdtal uitnodiginsen werden gestuurd :

vele ontmijners beantwoordden deze oproep, alsook
de wezen en de weCuwen. Eén dezer laatsten had
zich schriftelijk laten verontschuldigen.

Het comité was voltallig aanwezig : Dr Prignon.
de Kom.nandanten Dohet en Vandeiydt, de kame-
raden Nelis, Tahir, Vandermallen, enz.. Alleen de
ondervoorzitter was a{wezig, daar hij enkele dagen
te voren een ongevai had opgelopen.

Te 16 uLIr nam de voorzitter, Dr Prignon het
wocrd en wenste al de aanwezigen harteliik welkom.
Hii gaf kennis van het ongeval dat aan dhr Linotte,
ondervoorzitter. was overkomen en vormde de beste
wensen voor zijn spoedig en volledig'herste{. Hij

stelde voor een telegram met sympathiebetuigingen
te sturen naar de zieke ondervoorzitter. Zulks werd
op algemeen handgeklap onthaald.

Daarna behandelde Dr Prignon het doet van -de
Verbroedering, haar bezorgdheid jegens de wezen,
die ze volgt in hun studies en die ze zolang moge-
liik wenst te helpen voor hun hogere of beroepsstu-
dies.

Hii herinnerde de ouders er aan dat al de aanrrr-.
gen door de Verbroederinq in overweging werCen ge-
nornen.en steeds met de grootste welwillendheid
werden onderzocht.

Hii vroeg aanil de ontmiiners dat ze geschaard
rond hun vlag, zoveel moeeliik de vergaderingen,
waaroD ze worden uitqehodigd, zouden bijwonen
orn aldus een aanmoediging en een steun- te geveÉ
aan de leden van het comité.

<< Er zijn verschillende eisen, op'wier verwezen-
liiking de ontmijners nog steeds wachten, aldus de
Voorzitter, maar weest er zeker van dat uw comité
en de Beheerraad u niet .vergeren. Ze werken met
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verbetenheiC verder om de dikwijls ondankbare maar
graag volbrachte taak, die ze op zich hebben geno-
men, tot een goed einde te brengen » Daarna reikte
de schatbewaarder aan de wezen de Sint Niklaas
omslagen over.

.Een wees stond recht en dankte in naam van zijn
kameraden en van de ouders de Verbroedering om
de bezorgdheiC en de tcewijding te hunnen opzichte.

Daarna haC een zeer vriendschappeliike bespre-
king p aats tuss:n de aanwe:i3e leden en het comité.

Men sprak over het Nationaal Gedenkteken te Sta-
velot, ie provinciale en nationale vergaderingen, de

te beleggen feesten en bedevaarten, enz'..'

Deze korte vergadering liep ten einde ronde I8
uur. Men nam afscheid in een atmosfeer van weder-
zijdse hartelijkheid en men beloofde een volgende

maal ncg talrijker op te komen.

De secretaris TAHIR.

De Eisen van de Ontmijners

ln 1946 verklaarde de Heer Minister van Lands-
verdedi"ing in de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers dat de Cntmiiners nog steeds in de voorlinie
stonden en bijgevolg voor hen de oorlog bleef vocrt-
duren.

Uit deze radikale verklaring mocht men afleiden
dat, zo de ontmijners niet beschouwd werden als
super-str,iders, men ze ten minste op dezelfde voet
zou behandelen als de strijders 40-45. Zulks was
spijtig genoeg niet het geval.

Enkelen onder de verdiensteliiksten kregen een
eervolle onderscheiding, verdiend op de miinenvel-
den. Het waren evenwel slechts decoraties uit vre-
destiid : een ridderorde één of twee jaar vroeger
toegekend, militaire medailles art. 4 en dat werd
alles. .

De weduwen van de in bevolen dienst gestorven
ontmiine.s kreeen een ridderorde, zonder palm, zo-
dat ze zelfs niet kunnen genieten van de helft van
de rente, die aan deze onderscheiding is verbonden.

De tweehonderd gewonden van de ontmiinines-
diensten bekwamen zelfs de kwetsuurstreep niet.

Men heeft voorgesteld dat, wat de ontmiiners
betreft. de oorloÉsvoorwaarden zouden duren tot op
l5 luni 

.l949. 
Ceen enkele beslissing werd nochtans

in die zin reeds getroffen.
Voor de tiid. die dultbel telt voor het oensioen,

heeft men alleen rekg6lag Eeh^uden met hun aan-
wezigheid tussen 4-9-44 en 30-9-45.

De ontmiin.rs ziin nochtans nog altiid op het
front en ze bliiven er ; maar niemand bekommert
zich daarover.

Men erkent vorÉaarne hun verdiensten. maar de
toe"ekende vergoedingen ziin nietbestaand.

M:n citeert hen nng afs voorheeld in een re.ent
we'sr/oorstel << Krrzalificatie van d^ invaliJe 40-45 >t;

maâr men vergeet hen te vermelden in de materiële
voordelen.

*

Heeft men dan niets bekomen, zal men zich af-
vragen ?

We zullen niet ontkennen dat de herstelpensioe-
nen werden uitgebreid tot de ontmijners voor de

ontmijningsonge-vallen, op welk tiidstip deze pla-ats

hebbeÂ. Maar àndertussen werden de samengescha-
kelde wetten betreffende de herstelpensioenen ins-
geiijks toepasselijk gemaakt op de gewone ongeval-
l-en ân gebieken (de ,iekten inbegrepen) van de vre-
destijd.

De invaliden kriigen de verminderingskaart op de
spoorwegen, maar de toekenning van hun bonifica-
ties wordt betwist.

Andere voldoening : de gebreveteerde ontmiiners
mogen de badge dragen in geval van overplaatsing
naar andere eenheden.

Men dient ook te erkennen dat de eerste ontmii-
ners van 1940 (de kriigseevangenen van Hasselt,
Antwerpen, Brussel en Westrozebeke) alsook de
ontmiiners, die gewerkt hebben vanaf l5-8-41. het
recht hebben de tiid, die ze als dusdanig hebben
doorgebracht. dubbel te rekenen voor het pensioen;
daarénboven zullen aan de oor'oÉsinvaliden vergoe-
dingen worden toegekend vocr de bewezen diensten
gedurende dezelfde periode.

Zoals reeds vroeÉer werd gemeld heeft de Ver-
broedering de vereiste verklarinsen oocemaakt en
gestuurd naar de rechthebbenden. Aldus werden
veel moeilijkheden in dit verband uit de weg ge-
ruimd.

De rechthebbenden, die vrezen dat hun naam op
de liisten niet zal vermeld staan, moéen zich tot
ons Secreÿa.iaat wenden, waar hun de nodige inlich-
tingen zullen verstrekt worden.

*
\À/anneer ze de resultaten beschouwen. die oo het

eers+e eezicht miniem schiinen. zcrtden de leden
zich kunn-.n aivr^oen of de Verbroeder;ne met se-
kruisre armen is bliiven zitten tegenover de apathie
van de overheden iegens de ontmijners.



Ceenszins. Telkens wanneer het mogelijk was en
wanneer een wetsvoorstel van dichtbii of van ver
de ontmilners aanbelangde, heeft de V'erbroedering
'amendementen ingediend.

. lij heeft stappen ondernomen bii de verschillen-
de Ministers, die elkaar aan het hoôfd van het De-
partement hebben opgevolgd.

Ze heefl haar eisen overgemaakt aan de leden
van de Commissie der Oudstrijders.

Kortom, ze heeft al de beschikbare middelen aan-
gewend. ln tegenstelling met wat men zou denken,
liet ze zich niet ontmoedigen door al die tegen-
slagen.

Ze houdt vol en heeft een beperkt comité ger
vormd, dat voor doel heeft al de nog hangende kwés.
ties te behandelen.

De Verbroedering hoopt op de toekomst en zal
slechts de wapens neerleggen, wanneer algehele vol-
doening werd bekomen.

Biigevolg is het nodig U nogmaals te verklaren
dat we uw aller steun nodig hebben.

Dit comité zal dan all'een sterk staan wanneer al
de ontmijnets het hun rnedewerking toezeggen.

Hubert BAENTS

llometood hntmi,jnea
HET OGENBLIK tS GEKOMÉN OM BLUK TE GEVEN VAN UW GEHECHTHETD AAN

uw VERBROEDERTNG. STORT VANDAAG NOc UW IAARLUKSE BUDRAGE.

Vergeet uw nâam, voornamen en juist adres niet te vermelden.

Zeg aan oud-ontmijners, die ons uit het oog verloren, dat er nog een verbroedering bestaat.

Heel dikwijls gebeurt het dat vrienden, die verzuimden hun biidrage te betalen, onze tus-
senkomst inroepen.

Tot op heden hebben we, in de meêste gevallen, een gevolg gegeven aan hun verzoek,

De beheerraad heeft beslist dat van nu af geen gevolg meer zal gegeyen worden aan de aan-
yrâgen, ingediend door hen, die met hun bijdrage niet in orde zijn.

Daarenboven wordt volgende maatregel ernst ig overvÿogen : zii, die met hun betaling niet in
orde zijn op I Mei 1950, zouden van de ledenlijst geschrapt worden.

De ontmijners, die zich op dit ogenblik in een moeilijke toestand bevinden, worden verzocht
ons dit te melden : we zullen volgaarne hun lidmaatschapskaart gratis overmaken.

Gelieve, ter herinnering, de adressen van onze afdelingen hieronder te vinden :

Antwerpen : Kdt MERCKX, Kazerne 7-8, Berchem-Antwerpen.

Brabant en Namen : Verbroedering der Ontmijners van Brabant, P. R.8I73.53.

West-Vlaanderen : M. SAMYN E., Torhoutse steenw,, 14, Sint-Andries-Brugge. P. R. 3450.69

Oost-Vlaand'eren : M. Vancleven, E., Elyzeese Velden,5, Gent. P.R.4511.80.

l'lenegouwen: M. HULSHAEGEN, l5l, rue Bellière, Marcinelle. P. R.2137.50.

Luik: Verbroedering der Ontmijners, Luik. P. R. 7902.11.

lndien ge u niet rechtstreeks tot uw afdeling kunt wenden, stort dan uw biidrage op postre'
kening 7537.94 van de Verbroedering der Ontmijners, 30, Sint fanstraat, Tervuren.

vRtEND ONTMUNER, DANK U.


