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lnat el-1s 9pnieu.14 de angqligq ogen$lil.ken van snzekqr-
heid beleven, ,+lvgrens ltre me! grote yreug{e vernamen

dat zs orlgadqerd vrq$.

De Voprzitter wenst onze Meter hqrtelijk geluk, hii be-
denkt z,e mpt bloemen en omhelst haar.

Daarna verzoekt hii de vergadering een minuut ingeto-
genheid te bewaren ter nagedac,hte,nis van onze Dàden
en van cle slaehtoffers van de < Inn,ovation >.

Rede van de Nationale VoorziÉter 3

Pe Vefbroedqring der Belgische Ontmijners -- ons

kind -- is meerderjarig en heeft Cus zijn meerderjarig.
heid bereikt ; het \ ras inderdaad in t946 dat \,sii te ,Iette

het ten doop hielden onder voorzitterschap van Gene-
raal SEVRIN en als ldeter lv1ej. SEVRIN.

l{eden heeft de Verbroedqring niet alleen het recht maar
Bol{ de p}icht haar werkzaamheden velledig te rnlijden aên
de eisen van haar leden.

Met TJw hulp en medewerking rvillen wii een miilpaal
plaatsen y,anwaar een nieurve actie moet uitgaan om de
pregtaties van onze ontmijners in het licht te steilen ;

prestaties z,o weinig bekend, ja zelf s verwaarloosC en
spijtig geno'eg te vroeg en te snel vergeten.

De verworven meerderjarigheid moet ons vleugels ge-
ven, en de moed CIm eerl. ruime campagne te voeren tot
het boeken van een 'ware triomf voor on'ze reohtmatige
eisen.

Het is ,on'ge bedoeling niet de steen te wçrpên naar het
hoofdhestuur ; reeds sedert t947 werd van on?e eisqn
een sçhgift gpgesleld waalvan honCerden exernplqren wetr'
den geptUurd en Uitgedeeld aan de bevoegde overheden
orn de Fware gebrachte toegggeven offers er+ de z,o Yer-
diende wensen van Ce ontmijners kenbaqr te staken.

Onza Àlgemene Vergadering op l iuni 1967 tp, Brussel

Traditiggetrouw weld gnze qlgemêfi'ê vergaderin_g- g_ehgu-

de* itt do'galerij < KoninSirl Fabiola > Van de V'V'V,, Bp-

gentschapstraat, te Brussel.

zpnls het lryês te verwaçhfen, bevin-den zich leeds te
10 u. 50r talriike ontrnijngl$, YergeEeld vâ'Il hrrn echtgengî

ten in de dreqku aal. lVanneer !e 11 !i.. 90' de Voorritter d.e

Vefgq.dering vo,or geopepd verklAart is het onmogeliik nog

een zitplaats te bemachtigen. Telaatkomers moete'n blijven
feghtqtean qf plaetp nefnen op de lrappen en de verlryar-

mingstoestellcn. . .

Aan 'de bestuurstafel b'emerken \Àre de Nationale Voor-
zitter, dhr GEORGE, omringd door de ere-ondervootzitter,
Kommandant VANDERYDT, de ondervoorzittels' lrlajoor

\._ \B,ONMAR,IÀGE en dhr LINOTTE, de bestendige secretaris-

t icchatbe\$aarder BÀENT$.
\r/

In de zaa! zi1r. aanwezig de ieden van de beheerraad,
de voorzitters en bestuursleden van de verscheiden'e af -

delingen , Kolonel TERI,IN, Maj.ol_ !'HOOST, Ce Kom-

mendânten DOHET, COGNEÀU, MASSET, DELHEZ, Dr.

PRIGNON' de heren RAINOTTE, MEERSEI\4AN, DËSMET,

GUILTAUME, I'FTOOST, TINÀNT, GOOSSENS, E.A.

%sals altijd zijn de darnes flink opgekomen : oTlzê rneter,

Juffrouw SEVRIN, d* dames GECRGE, BON \/TAR AGE'
DOFtrETf VÀNDERYDT, GUIIIAUh4,E, IINOTTË, I',HCOST,
TINANT, DESMET, ,e.4.

liefbn zie,h verontschuldigen , Generaal BEAUPAIN, Ko-
lonel POSSCHEILE, de here'n BORIES, DREESEN, VANDE-
RICK, VAN CT,EVEN EN DË BÀCKER.

Voor,aleer de pr'ogrammapu:nten van de vergadering
wgrden af gehandeld, herinnert 'de Nationale Voorzitter
aan het feit dat onze lieve Meter betrokken was bii de
tregische brand, die de grotq rnagazijnen ( À l'Innovation >

hgef t geteister,d. Hii vqrtelt verder op welke manier zii
door dç gret;e ladder van de brandweer werd gered en
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Deze offers werden in onze broc'hure < On'ze Ontmij-
ners > van 1950 toegelicht ; deze brochure doeJ op merk-
waardige wijze de omvang en de moeilijkhed,en van d'e
taak van deze op heden miskende helden uitschijnen, en
het aantal doden en gekwetsten verklaart op voldoende
wijze het gevaar en het risico waarmee het behandelen
van de verraderlijke werkluigen g'ep'aard ging.

Verleden jaar heb ik u hier gevraagd, enerzijds U van
een belangrike dosis geduld te voorzien zelf de
deugd die U sterkte bij een moeilijke neutralisatie van een
oorlogstuig - en anderzijds ons Uw vertrouwen te schen-
ken voor het ondernemen van dringende stappen bii de
nieuwe overheden, die ons genegen sc,henen.

Voorzichtig en met de ter zake opgedane orndervinding,
rekening houdend met wat om ons heen gebeurt vo,or of
tegen andere rec,hthebbenden, hadden wij slechts één wii-
ziging van het statuut vaTr strijder 40-45 aangevraagd, dit
wil zeggen < terugbrengen van de datum v,an 8-5- 1945 tot
op 25-2-L946 voor de ontmiiners >.

De Ministêr v;êr Lan,dsverdediging liet op 16 maart L967
zijn antwoord ge\ zorden. De belangrijkst,e passages hier-
van zij'n < ... dat het statuut in kwestie (dit van nationale
erkentelijkheid) f eitelijk slechts een morele voldoening
schenkt daar geen materieel voordeel aan de begunstig-
den toegekêr,d wordt... > en de Minister gaat v,erder
( ... rDe door U verlangde wijziging is dus ongegron'd aan-
gezie'n zij een ,aanslag op de finaliteit van het besluit van
28-8- t964 zotr zijn > {statuut van de Strijder 40-45).

Eerst en vooral doen wii in 't voorbijgaan opmerken
dat een verdraaiing geg,êven werd van dit besluit betref-
fende de strijders, die deelnam.en aan de operaties tegen
Japan of aan andere oorlogsop6lsties buiten Europa.

Verder vitten zCIv tot niets baten en d,aarom ben ik de
mening toegedaan dat het goed doet hier enkei'e lofwoor-
den aan te halen, die te onzen opzichte uitgesprok,en wer-
d'ên.

Minister DEMAN zei ten tijde v;êî de bespreking van
het wetsontwerp over de voorrechten << als iemand U het
leven redt, rnoet U hern erkentelijk zijn>>, welnu honder-
den sneuvelCe,n orn ons toe te laten in een schoner land
de vrijheid terug te vinden.

Minister d,e FRAITEUR in L945 ' < Het land moet ten
opzichte van hun opof f eringen (hier de ontmijneïs be-
doeld) hetzelfde heilig kenmerk toeken:nêrr als dit aan de
tegenover Ce vijand gevallen soldaten bewezen >, en daar-
na : << ... alleen de ontrni jners bevinden zich nog steeds
op het front ! en vechten voortdurend tegen de vijand !... )

Minister MUNDETEER dagorde v,â.rr zr-g-t74s na
êêrr roeren,de hulde gebracht te hebben aan de ontmij-
ners, besluit r < Deze troepen, door hun misprij'zen voor
het gevaar, d.oor hun onvermoeibare activiteit en door
hun ber,oepsbevoegdheid, plaatsen zich van rechtswege
onder de keureenheden van CIns leger >.

En daarna de dagorCe van 25-10-1945 : ( ... Het leger zal
de bqwogen herinnering bew,aren van deze bescheid,en
slachtof fers v,an hun nationale plicht, gevallen zoals de
strijders op het veld van eer >>.

Minister de FRAITEUR zegt ondermeer in een voor\^roord
van d,e brochure < Onze Ontrnijners : ( ... Heden weten wij
dat deze oplossing (ons ontdoen van mijnen en oorlogs-
tuigen) gevonden werd dank zii de vrijwilligers-ontmij-
ners en hun dappere oversten die in êên zeer korte tiid
een t'aak volbrachten die als werkelijk bovenme,nseliik
mag bestempeld worden.

> Sinds verschillende maanden mag 'de landbouwer, zolrt-
der gevaar voor mijnontploffing zijn land beploegêî, mag
de Ardense boswachter zic,h zonder vrê'ês voor het aanra-
ken van een granaat in zijn bossen begeven, mogen de kin-
deren :zondçr dat hun ouders di,enen bevreesd te zijn voor
ee,rl ongeval, vrij en rustig stoeien in de duinen en op
het strand >.

In een antwoord v,ân 'd,e Heer Minister DEfuIAN, lezen
we o.m. : ( ... hul,debetoon aan de te weinig bekende taak
van de ontmijners. Een huldebetoon bezield met een diepe
bewo'ndering voor de morele waarden en heldhaftigheden
van dit soldatenkorps, dat een duistere taak dient te ver-
vullen, een taak die gep,aard gaat met talrijke gtevarein.
Iedereen weet dat die mannen van een zelfverloochening,
van een \Mon'dêrb'are moed bliik geven in hun kwellende
en steeds onzekere strijd tegen de dodelijke oorlogstui-
gen >.

<< Er bestaat geen echte Belg, vervolgt hii, die zich bij
deze hulde niet zou aansluiten, daar iedereen doordron-
gen is van een gevoel van dankbraarheid voor de keur{-=$
soldaten die grotende,els meegewerkt hebben aan de her-'!!r'
opbouw van ons land >.

\AIe zullen niet te veel uitweiden over de lofwoorden
van de Generaals DEROUSSEAU, VANSPRANG e'n BOLIE,
en van de commiss,âris der Àrdennen, de Heer BOLLE en
over de lofwoorden die voor de Kamers werden uitgespro-
ken door de Heren Volksvertegenwoordigers DEGROOT,
MEYERS, JAMINET, DESWEEMER, HOUGARDY, DE.
BOODT. en zovele anderen.

Die moedige mâ.rrrr,êrrr die helden van de o'ntmijning,
waarvan de gehele wereld zoveel lof gezongen heeft, zul-
len zich tevreden moeten stellen met eêïr MORETE VO[-
DOENING EN EEN ZEKERE IYTATERTETE VOIDOENING
^âTS NÀTIONAI.E ERKENTEITJKTTEID I

Ftrier voigt nochtans hetgeen we mogen weerhouden van
het antwoord van het Departeme'nt van Nation,ale Verde-
diging, op het ogenblik dat de wetgever 950.000.000 Frs.
komt te verle,nen onder 'de vorm van nieuw,e voordelen
aan de oudstrijders en aan de slactatoflers van de striid
veor het vaderland.

Off icieel gezien blijven er nog honderd miljoen t"\l
verdelen. L,aten we dus onze krachten inspanîêr[ teneinde v
een volgende maal ,Bêrr beter resultaat te bekomen.

Als we de vergelijking rnaken tusse,n de prestaties van
de beste eenhed.,en met 'die van de ontnnijners komen 'we

tot de slotsom dat de verliezen veruit Ce grootste zijn bij
de ontmijners.

Zullen de lolwoorden uitgesproken op het ogenblik der
feite,n (want het is pas dan dat \ re ze best waarderen van-
wege de hoogste verantwoorCelijke autoriteiten), moeten
beschouwd worden als vleierij zonder gevolg !

De Heer Senator DE BOODT zegt in zijn toelic,hting van
de wet van 26-3-67 wat de gewapende weerstanders be-
treft, die aangresloten ziyn bii erke,n,d.e groeperingen, dat
z'ij van het statuut ku,nnen genieten voor de du,ur \ran de
&ân,sluitingsperiode, zelfs indien ze geen werkelijke zen-
ding te vervullen hebbe,n.

Àndere senatorêrr zijn tussengekomen om uit te roepen
dat zii die he't meest verdienê:nE êêrlvoudigweg in de ver-
geethcek geraakt zijn.

Mf'anneer men terugkomt op de laatste bewegin,gen die
gunstig waren voor de < oud.eren >, stelt men vast dat de
groten wij waren toen de groten slechts voor 50 %
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voldoening belcwamen, wat te wei:nig is en dat men moet

blijven hopen 
rn de 2.300 uit het r,"ta**-\Mij zijn niet talrijk genoeg. Van de 2'300

tijdpérk blijvon wà sléchts met 200 - met 200 weduwêrr -
qm 

- 
onu e belangen te verdedigen. wii hebben goed te

spreken over orîz@ verdien,sten, onze heldendadenr onze

vroege verouclering en over de psychologische en fysisch'e

schoÈken, die het zenuwpotentieel van velen onder ons

aangetast hebben, nochtans wordt er naar ons, die arme

overblijvenden, niet getruisterd.

Als oïrze ontrnijï'Lers niets meer voeien voor hun eigen

taak, hoe kunnen de leiders iets ondernemen niettegen-

staande al hun krachtsinspanningen en hun toewijding !

lgi11en we ons cloel morgen bereiken, want het is nooit
te laat om iets te ondernemen en vol te houden, dienen

wij te spreke,n in naam v:ELfr ongeveer 1.800 ontmijners.

Doch, waaï l:lijven die ? Daarin ligt de krele zaak'

We kunnen het niet genoeg herhalen : wêdt nieuvre

Ieden aan, laten \Me de jacht doen op de ouden, die ons

verlaten hebben en zo hun eigen lot bezegel'd hebben.

Onze provinciatre secties, zoals sornmige het reeds on-

dernomen hebben, zijn in staat een nieuwe bloei te vêI-
wezenli jkera.

\Me rekenen op hen en omringd cloor al rnijn kollega's
\r,an de beheerraad bedank ik clie secties bii voorbaat en

ik herhaal dat U CIP ons mag rekenen.

Ik da;nk U voor uur aandacht.
(langdurige toejuichingen.]

Verslag van de $cfuatbewaarder

Secretaris-schatbewaarder BÀËNTS orrttreedt de voorge-
stelcle balans en besluit hieruit dat de financiêle toestand
van cle Verbroedering zeer gunstig is.

Niemand heeft iets aan te merken en de balans wordt
aangenomen, zo,als ze werd voorgesteld.

Verslag vaun de Komn'aissarissen'TCIeuichters
esr ent[asti*S aan de Belneerders

Naar luid \ran het verslag, door de kommissarissen-
toezichters ingediend, werde,n de rekeningen on'derzocht"

Alles werd juist bevonden. tsi jgevolg wordt ontiasting
gegreven aan de bal'leerCers.

$tatutaâre Ver3aÂeuingem

De hiern,avermelde beheerders worden eenparig herko-
uen , ,de heren DEStrvTET, IINDEN, LIhTOTTE, PRIGNON,
VAN CLEVEhT eR {EUCF{ON. Ook kommissaris MASSET
wordt herkozen en ter vervanging van dhr TADINO wordt
dhr GOOSSENS als kommissaris aangesteld.

Beneeearisrg vam, eem vaandri,g

De Voorzitter deeit m.ede dat dhr BËRTRAND om ver-
schillende redenen in de onmogelijkheid verkeert ziin
func,tie van vaandrig norrnaal uit te oefenen. Hij stelt er
prijs op dhr BERTRAND te bedanke,n voor de jarenlange

prestatie, die hii se,clert de stichting van de verbroedering
heeft geleverd.

In naam van de beheerraad stelt hii onze kamer'aad W.

GOOSSENS voorr die de functie als kommissaris z,opas

heeft aanvaard.

De aenstelling \ran 'w'. GoossENS tot vaandrig van de

Verbroedering wordt op handgeklap onthaald.

Onze hartelijkste gelukwensen aan de nieuwe vaândrign

d.ie, we zijn ervan overtuigd, deze nieuwe fu'nc,tie met

dezelfcle tact en toewijding zal vervullen als deze, waar-

van hij btijk geelt voor al wat de Verbroedering aangaat'

ffiildrage voor 1968

Ëenparig wordt besloten de bijdrage voor 1968 op 60 fr.

te behouCen. F{et is overbodig te metrden dat ie'der hoger

bedrag steeds welkom is.

Goedtreeuring vas!. de begroÉilag voor 1968

Dit punt geeft gisen enkeie aanleiding tot disc'ussie.

A[[erEei

Sornmige leden bek}agen er zigh over dat bii de bere-

ieening vaït hun pensioen gten rekening wordt gehouden

met de tiid bii het leger cloorgebracht.

Za worden versocht hun geval voor te leggen aan secre-

taris Bae,nts, die }"lu,n toestand zal onderzoeken.

Dirr MEERSEIvIAN betreuri Cat onze gedenktekens door

de verantwoc.rrdelijke besturen zo slec,ht onderhouclen wor-
den. Ileue toestanC wer',S reeds aangeklaagd door Majoor
BOb{MARIAGË, ter gelegenheid vaï}. de uitstapP€n, die

cloor de provirre ie Bra,bant gecTg(sniseerd vtraren. Het no-

dige zal gedaan vrorelen.

Kommandant DOFïËT nee m.t geen vrede n"ret hot ant-

rvoord van cle fu4inister van Landsverdediging' in verban,d
nret onzs eisen. Za ,.{e wettelijke weg ondoeltreffend biijkt
stelt hij voor over te gaan tot een pers$arnpagne' tot parle-
ment,aire tussenlconrs len, enfi"

Tcnslotte Crul:t Fi*inrna:::j.ant VÀbfDERYDTf ere-onder-
vcorzitter, opnieuw zijn vreugde r:it omdat hii zich onCer

:iin vrienden onimljnors bevincït. FIii verzekert de verga-
Ce ring dat hii alies zal doen CIrn de ver\ rezen}ijlti.ng van
oï.lro eisen te bel(orûen en de faarn 'van onze schone ver-
broedering hoog te houden.

([angdurige tcejuichinSen]

Daar cle dagorde volleCig is afgehandeld, v*'ordt de ver-
gadering te ig u.30'door Ce Ïrlatiorraie Voorzitter voor
gesloten verktraard.

In denelfde galerij << Ko,ningin Fal:iola > zitten al dc deel-
nenxeïs aan voCIr een g$sffi.eenschappelijk n.oenff!.aal. De
( UFAC >-schoiel, voor cle gelegenheid bereid, kent een

groct succos" En ncals eliijd worCt er gezellig gekout, wat
voldoende bewijst hoe graag Ce ontmijners elkaar in hun
eigen sfeer terr.lgvinde,n.

FIet is derhalve bemoedigend vast te stellen dat, niette-
genstaande de beperkingen, die de beheerraad tegen wil
en dank moest opleggen, meer dan hon,derd ontmijners
door hun aanwezigheid bliik gaven van hun trouw aan de
Verbroedering.

L
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AfdelingBrabant
Bedevaart naar onze Gedenktelcens

te De Panne en Blankenberge op
zondag 30 april 1967.

Om de hul'de aan onze Doden te besluite,n org'aniseerde
de afdeli'ng Brabant op zondag 30 april een bedev:ââ.rt naar
onrze Dodengedenktekens te De Panne en Blankenbergre.

Begu,nstigd met een uitgele zert weertje, w,are,n de deel-
nemers te I 1r. 15' aan de Schaarbeekse Poort, pl,aats van
af sp'raak.

Onder hen herk,ende men Majoor en mevr. BONMÀRIA-
GE, dhr en îlêvr. BAENTS, Kommandant DELHEZ, dhr e,n

mevr. DE POORTERE, dhr en mevr. TINANT, dhr en mevr.
ELSEN, de heren TIETEMÀNS, VAN LIERDE, SAUMIIIION,
BÀUWENS, e.a.

Te 11 uur stipt sto,n'den alle,n geschaar,d v66r het gedenk-
teken te De Panne, waar onze Meter, Juffrouw SEVRIN,
hen kwam vervoegê,n. Vergezeld van Majoor BON,MÀ-
RIÀGE, legde ze bloemen neer :aan ons monument, terwijl
allen ingetoge;n dachten aan o,rrzê doden.

Iedereen rnoc,ht vrij over zijn tijd beschikken tot T5 u.
Wanneer de deelnemers stipt op tijd in de bus \ reer had-
den plaatsgenomen, I<on rrren gernakkelijk vaststellen dat
ze ruimsc'hoots haCden genoten vên hun kort verblijf in
onze sc,hone badstad.

Te 16 uur stopte de c,ar voor het monument te Blanken-
berge, waar onze grote vrien,d MEERSE,MAN onze vrie,n-
den n'ret zijn gewone goedhartigheid verwelkomde.

Daarna had een gelijkaardige plechtigheid plaats als te
De Panne : r€êrleggen van bloemen, ingetogenheid.

Opnieuw vrije tijd tot op het uur van de terugreis. Aan-
konrst ,aan de Schaarbeekse Poort te 2L Lt. 30' , n'a een zeer
vlugge en comfortabele reis.

Vé6r het afscheid dankte MaioÇr BONMARIÀGE al de
de'elnemers \roor hun vriendeli jkheid en hun stiptheid.
Hij achtte zich zeer gelukkig om'dat hii zich in een zo aan-
greniarann gezelschup had bevonde'n.

Een dag Cie vootrueker de vriendschapsbanden tussen de
leden van onze afdeling nauwer zal toehalen.

De afdeling Brabant Ïcrilgt haar vaandel op zondag 28 mei.

D*t overhandigi,ng van egn v,aandel aaïl de afdeling
Brabant was aanleiding tot een schone familievergadering
in de prachtige Burgemeesterszaal, ({ Aux Armes des Bras-
seurs D, Anspachlaan, 56-58.

Te 15 u. 30' verk],,aar'de de Voorzitter van de afdeling
Brabant de vergadering voor geopend. Het werd een re-
kord-opkomst. Daar de zaal te eng bleek had men êên
beroep gedaan op een belendend lokaal om al de geno-
digden een plaats te gu;nnen.

Aan het bure,au herkende men , de Voorzitter, Majoor
BONMÀRIAGE, omringd door aalmoezenier BOONE, ere-

hoofdaalmoezenier van de Lucht'm,acht, de Natio'nale Voor-
zitter, Komm,andant GEORGE, Kolo,nel TINDEN en de secre-

taris van d",. afdeling, Kommandant DEIHEZ.

In de zaal bemerkte me,n , Kolonel POSSCHELLE, oud-
bevelhebber van het C.E.E;D. ; Majoor LHOST, huidig be-
velhebber ; ondervoorzitter IINOTTE, vertegenwoordiger
van de afdeli,ng Luik ; dhr VÀN CIE,VEN, voorzitter v'al]
de afdeling Oost-Vlaan'derên ; dhr BORIES, voorzitter van
,de afdeling lllest-Vlaanderen ; de heren HEUCHON en

VANDERICK, respectievelijk voorzitter en secretaris-schat-
bewaarder voor Henegou,wen ; dhr MONIQUET' voorzitter
v,an het C.A.N. ; dhr Jamart, secretaris van de UNAO-
Brussel ; dhr MEGANCK, voorzitter van de Verbroedering
der Ruiterij- en Pantsertroepen ; dhr SEGHERS, secretaris
van de Invaliden van Schaarbeek-Evere ; dhr GUIttÀU-
ME, ondervoorzitter van Brabant ; dhr ['HOOST, oud-
secretaris-schatb,ewaar,der ; de here,n ITTERS, TINANT, DE

POORTERE, TIETEMANS ; dhr GODFIRNON,drukker vâïrg, i,vons bulletin, e.:4.

Vele .Cames betuigclen door hun ,aanwezigheid, zoals al-
tiid, hun sympathie &an de afdeling Brabant : onze Natio-
nale Met,er, Juffrouw SEVRIN, de dames GECRGE' BON-
MÀRIAGE, GUIIIÀUME, LHOST, L'HOOST, IINOTTE, DE

POORTERE, HENRARD, JAMÀRT, FRANSS,EN, TIETEMÀNS,
SIEENAERT, SEGHERS, GODFIRNON, GOSSE, ET:.Z.

Àan beide kanten van de bestuurstafel \ r:aren ons natio-
naal vaan,del, en de vl,aggen van de afdeling Oost-Vlaan-
deren, van het UNÀNO van Brussel, van de Invali'den en
de Nationale Federatie van de Krijgsgevangenen opge-
steld.

Voorzitter BCNMÀRIÀGE voerde het woord e,n gaf uiting
aan zijn vreugde,omdat hii een zo sympathieke vergads-
ring welkom mocht heten. Nochtans voelde hii zich een
weinig ontgoocheld, d,aar hii gehoopt had op deze ver-
gadering al de leden van de afdeling te mogen begroeten.

Hii stelde de aan\ rezigheid van somrnige personen zeer
op prijs, in het bijzonder deze vân onze lieve Meter, ont-
snapt aan 'de hel van de << Innovation > en om wie we
ons zo ongerust hebben gemaakt.

De Nationale Voorzitter gaf haar êêFr prachtige ruiker
rozen, terwijl de vergadering warrn toejuichte.

Daarna sprak Majoor BONMARIÀGE ziin erkentelijk-
heid in één adem uit teg'enover onze Nationale Voorzit-
ter, de Voorzitters en afgevaardigden van de afdelingên,
de le,den van de b'eheerraad, alsook jege'ns de leiCers van
de verschillende vaderlandlievende verenigingen.

Hi j verontschuldigde ' Generaal BEAUPAIN, weerhou-
den door de herdenkingsplechtigheid van de slag aan de
Leie te Kortrijk ; Koionel PLÀCËT, rnet vacantie ; Kolonel
DAUTEI, die v66r zijn vertrek, zijn deelname aan onze
tombola had overhandigd ; Kolonel Gilbert DESMET ; de
vertegenwoordigers v;êrl het 3e G*., de Ardense Jagers, het
12e linieregiment, het Vervoerkorps, de Vuurkruisers, de
oudstrijders 4O-45t enz., die onil versc,hillende re'denen op
de uitnodiging van ons comité niet konde'n ing'aan en al-
dus ook hun vaandel niet konden beschikbaar stellen.

Kolonet TINDEN herhaalde in het Nederlands ,de uit-
eenzetting van de Voorzitter. Daarna werd op verzoek van
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laatstgenoemde een minuut stilte gehouden ter nagedach-
tenis van oîze Do,den. Ook werden hierbij de onge]ukkige
slac,htoffers van de brand in de < Innovation > herdacht,
in het bijzonder de collega's van on'ze Meter.

De Voorzitter van Br,abant overhandigde de vl'ag aan

onze vrie,n,d Henri TINÀNT en wenste dat het nieuw zin'
nebeeld ,als voornaamste doel zov krijgen deel te nernen

aan onze vrolijke manif estaties en dat dit vaandel later,
za laat mogelijk tot droevige plicht zou hebben een der
onzen Rrê.âr zijn laatste rustplaats te vergezellen. Daarna
werden Majoor en Ïvlevrouw BONMARIAGE resp,ectieve-
liik peter en meter geïmproviseerd. Beiden 'namen plaats
naast de vlag, terwijl aalrnoezenier BCONE tot de zege-

ning overging. Ee,nvoudige, maar roerende plechtigheid.

De nreter deelde da,arna suikerboontjes uit aa,n de 'ê,ên-

wezige dameso terwiil de kindere,n chocoladerepen kregen
atrs aanCenken aan deze plechtigheid.

Flet vi.eruurtje werd opgedien,d t koff ie, chocolade,
l: ,l krentenbrood, taart : alles werd Coor de 'aanwezigen zeer
'$/ gewaar,deerd..

Tenslotte besioot een reuzetombola de vergadering :

rneer dan 110 loten miùakten ongeveer evenveel gelukkigen.

.&fdeling lruilc
lLlgemene Vergadering van de

afdeling Luilc.

Op rondag 7 rn*i heeft de afdeling Luik ha,ar iaarliikse
vergadering gehouden in het TJ.F.À"C"-lokaalu BoulevarC
de Ia Sauvenière.

Aan h*t burr:au hcbl:nn plaaisge:iclrlen , de Voorzitter
Dr. PRIGNON, omringd van 'de afgiev,aardigde van de be-
lroorraadu MajoCIr BONTIVÏARIÀGE, ond.ervoorzitter TINOT-
TE en secretaris IVIUNTEN.

Te 10 uur wordt de vergadering door de Voor,zitter open
ver}claar,d.. F{ii heet de aanwezigen weikom en dankt even-
eens bilajoor tsCIÏ'{}dÀRIAGE, die uit Brussel is gekomen
orn de beheerraad te vertegenwoordigen en aldus een
bewijs te le:reren van het belang, dat hii in de afdeling
tuik stelt.

De Voorzitter herneemt daarna Ce punten, die in de rede
van" de Ï,lationale Voorzitter ti jdens de algemene verga-
Cering San 196S vervat lagen. Dan Ceelt hij de voordelen
mee, die aan de ou'dstrijders, de invaliden, de krijSsge-
vangenen eri de weerstanders verleend worci,en. Hii houdt
lezing van de brief, door de Minister van Lan,dsverCedi-
ging gestuur,d naar onze Nationale Voorzitter en handelend
over onze bi jzonderste eis. Hij hoopt dat dit antwoord
geen def initieve weigeri,ng betekent. De ondervoorzitter
gee{,t enkele inlichtingen in verband met de strijdersrente
en deelt de schikkingen mee, die worden voorzien voor
o,rrZê jaarlijkse bedevaart naar Stavelot en voor de alge-
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mene vergadering te Brussel. Na bespreking wordt beslist
,dat de reis n,aar Brussel per 6sfeoâ.f zal plaats hebben,
zo'als vorige jaren, en dat het noenmaal zal gebruikt wor-
den in het U.F.A.C.-lokaal, na de algemene vergadering.

Daarna wordt het woord verleend aan Majoor BONMA-
RIAGE, die de Voorzitter dankt voor ztin vriendelijke
wcrorCen en zegt dai hij steeCs graag 'de leden van de af-

deling luik ontmoet"

FIi j geef t de nodige inlichtingen in verband met de

strijderskaart, wat betreft de ontmijners in het bijzo,nder en

legt nadruk op het feit dat de kaart van de oorlogsdiens-
ten van de strijder 1940-1945 het onontbeerlijk'document
betekent om de opgelegde formulier,en tie kunnen invullen.

Wat het antwoorC vaïr de Minister van Landsverdedi-
ging in verl-"anC rnet onze bijzonderste eis betreftn is hii
van oordeel c{at dit schri jven niet alleen ontgoochelend,
m.aar tevens aniuist is op verschillende punten. I-Iii Inêêrt
dai c{it antwoor'd niet rrïag beschoulvd wor,den als het
einCe \ran onze eison en Cat integendeel alles dient gedaan
CITrr voldoening te krijgen.Hii geeft een overzicrht van
onze volgende algemene vergaCerirngu alsook van de schik-
i<ingen die door de afdeling Brabant in verbanC met de
bedevaart naar Staveiot werden getrof fen.

Dhr TADINO is van rnening dat Ce Verbroedering zich
te vreinig onn ha.er leden bekommert. Hij Cenkt dat, voor
de strijdersrenteo Ce Verhro*dering aan al Ce leden de
f ormulieren rnet de nodige uitieg zcu moeten gestuurd
h,ebben.

Dhr DHUBE], oordeelt ,lat ti jdens onze bedevaart naar
Stavelot een xekeye luister ontbreekt aan de plechtigheicl
rond ons Nationaal fuTonument" hrlen uou een << doden'ap-
pel > moeten houden en weduwen zouden moeten ver-
rocht werd*n orn hlotn:ren neûr te leggen.

De Voorzitter antwoordt hierop dat deze aanmerkingen
door de beheerrâ"&d. zullen besproken werden.

De statutaire verkiezingen hebben daarna plaats" F[et

cornité wor,Ct herkozen, uitgenomen dhr TADINO, die
ziin ontsiag hanChaaft. Dhr DEUBËL wordt aang'eduid als

ad!unct-sêGretaris.

De Voorzitter verklaart de vergadering opgeheven te

LZ uur.

Sffiuwef*in{

De Verbroedering hee{t het gienoegen het huwelijk aan
te kondigen van Pierre VANDERYDT I zaon van onze ere-
onCervoorzittero KommanCant J. VÀNDERYDT' rnet Juf-
frouw Claire VERDAY.

\Me f elicitereT:!. van harte de gelukkige ouders en vor-
meTl de beste wensen van geluk en voorspoed voor het
jonge paar.
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Strliders, en Gevangenschapsrente 1940 -1945
Nu de , morele en materiële rechten van de strijders

tg+ô-i945 in het :staatsblad ve,rschenen 'ziin, ' kunne'n ,de
aanvragen ,tot het bekomen van de stfijders- en gev,an-
g,ensc,hapsrente Lg4O'-t945 inged'ie,nd worde:n volgens de
onderrichtingen, verschenen in ons vorig bulletin nr. 2

van mei L967,

Tef herinnering' verrnelden we de trêrsonêî, die recht
hebbe-n ,op de strijders-. of gevangenschapsrente r de oud-
strijders, de agenten en hulpagenten van de Inlic,htings-
dienst van het leger, de ge\Mapende weerstanders, d,ê le-
den. Van de s-luikpers o{ burgers voor de eerste rente i de
politieke gevangenen voor de tweede rente.

In 'ied'er geval komt een rninimum diensttijd of gevan-
genschap -rln zes maand in aanmerking.

Voor de oudstrijders, de weerstanders I er'r,.t bedraagt
de rente 500 f r. per aangenomen dienstsem;ester. Iedere
periode van ten minste 90 dagen telt voor een semester
ITLêêI.

De re'nte wordt uitbetaald op de leef tijd van 55 jaar,
i:ndien de aanvraag wordt gedaan ten laatste gedure,n,de
de rno:ând w,aarin deze I'eef tijd wordt bereikt. Voor de
anderen, de eerste dag van de maand, volgêrld op deze,
geduren,Ce dewelke de aanvraag werd gedaan.

Aan welk adres dienen de aanvragen gericht ?

Aan liet lvlinisterie van Financiën - Bestuur der Pensioe-

nen, Koningstraat L36, Brussel 1. Men dient een speciaal

formulier aan te vragen, dat te bekom'en is in uw afdeling
of. op het seeret'ariaat van de Verbroe,dering, Sint Jans-
straat 30, te Têrvure,n. Dit formulier dient door de g'emeen-

telijke overheid aangevuld en onder êôngêtekend schrij-
ven, vêrg:êZeld van de nodige documenten, verzonden te

wor,den.

\Melke documenten dienen bij het formulier gevoegd ?

1) Uittreksel uit de geboorteakt'e (zonder zegel, adrninis-
tratieve inlichtingen).

2l Eensluidend afschrift of een fotokopie van de dienst-
k,aart van de strijder 1940-1945.

Wat de ontmijners betreft, in de huidige toestand van
de diensten, erkend door het st,atuut van de soldaat t94O-
L945, moet men 'dus behoord hebben tot het C.E.E.D. v66r
26 novem.ber L944 of I november Lq44, rlââr gelang men al
dan niet deelgenomen heeft aan de achttienC,aagse veld-
tocht.

ONZE EISEN
Het ontgoochelend antwoord van de Heer Minister van

Landsverdediging op 16 maart t967 heef t de leden van
onze beheerraaC geenszins ontmoedigd.

Met een onverbeten taaiheid zijn ze weer tot de aanv,al
overgegaan om voor de ontmij,ners in het statuut van 'de

rnilitair t94o-t945, de datum van 25 februari 1,946 ie doen
erkennen.

Zullen we ditmaal mogen verhopen dat deze nieu,we
actie tot een gelukkig resultaat zal leiden ?

\M'e hebben de droeve plicht u het overlijden te

VERVOORT Hubert, korporaal-ontmijner, van
pen, overleden op 12 maart jl. in de leeftijd van 59

BROSSIUS Constant, gepensioneerd adjudant,
Namen op 7û-jarige leeftijd ;

COURTAIN Alphonse, groot invalide, overleden
FIELLIN Marcel, o,verleden te Doornik op 23

48 jaar ;

melden van :

.de afdeling C.E.E.D.-Antwer-
par i

oud-beheerder, overleden te 
; - ,

te Rêves op 24 april ; L
september in de leeftijd van \=?'

HOEN Rogq-Claude, beter bekend onder de naam ROGER-CLAUDE of als
Meneer BONHU{{EUR, gedood bij een verkeersongeval ter hoogte van Afsnee op
14 augustus jl. Hij was 45 jaar oud.

Als militiaad bij het lste Ontmijningsbataljon werd Roger Hoen verbonden
aan de Verpleegflienst. Hij was de bezieler geweest van al de ontspanningsavon-
den, die bij het flste Bataljon werden georganiseerd. Zijn levendig en opgeruimd
karakter bezorgdp hem de sympathie van zijn oversten zowel als van ziin kamen-
den- ;

Nog onlangd was hij weerhouden in het buitenland door verschlllendê ver-
bintenissen. Toq$ vond hij het middel om gratis zijn medewerking te verlenen
aan het bal van $e Ontmijners van Brabant en van het 3de Genie. Dank zij hem
kende dit feest e5!4 onvergetelijk succes.

Roger-ClaudQ HOEN zal door ons allen betreurd worden. Hi! zal bij ons steeds
de herinnering laten aan een flinke levenslustige man met een onuitputtelijke toe-
wijding en dienstbaarheid.

_..1.Een alvaardiging van de afdeling Brabant, bestaande uit Kolonel PLACET,
Majoor BONMARIAGE en onze vrienden J.J. L'HOOST en PIERREUSE, bracht
een laatste huldd aan onze ontvallen vriend en geleidde hem naar zijn laatste
rustplaats. t -

We bieden de diepbeproefde families hierbij ons diep medevoelen in hun zware
rouw aan en betuigen hun onze warme sympathie.

b*
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Onæe gedenl<tekens

Blankenberge

Optoep tot al de Ontmiiners
'-'ln 

zijn moreel verslag richt onze Nationale Voorzitter
een pathetische oproep tot U.
filOànr de heldenperibde waren we met 2.300. Nl ziin
we nog, om onze belangen te verdedigen, met 700 ont-
rnijners en 200 weduwen.
Or morgen onze rechtmatige eisen te kunnen verw ezen-
lijken, moeten we kunnen spreken in naam van ten
minste I "8G0 ontmijners.
We moeten de oud-ontmijners, die ons hebben verlaten,

Ter herri nneri ng
de posTrekening

Brabant : P.R. 8173.53 Verbroedering der Ontmijners van
België Provinciale Afdeling Brabant : p./a. DELHEZ, Ff.,
Lou-is Jasminlaan 3C'4, Brussel 15.

Henegouwén : P.R. 1819.49 - Verbroedering der Ontmijners van
België Provinciale Afde,ling Henegouwen : p./ a. VAN-
DERICK. Ad., rue du Sablon, 6, Gosselies.

Luik : P.R. 79t2.11
\ntwerpen : P.R. 1530.28 Verbroedering Belgische Ontmij-':*\,r'l/ ners, V.Z.W.D. Provinciale Afde'ling Antwerpen : p./a.

de heer DREESEN, Paleisstraat 44, Antwerpen.

Grupont

ijverig opzoeken. Er ziln ontmijners, die ons zelfs niet
kennen
Het is hoogst nodig zonder verwijl een sterke verbroe-
dering uit - te bouwen. Daarenboven melden ons de

schatb ewaarders van de verschillende afdelingen dat
enkele leden niet talri jk trouwens hun bijdrage
ten belope van 60 F. nog niet hebben gestor
\Me verioeken hen deze-vergetelheid onmiddellijk goed
te maken.

en de nummers von

Oost-Vlaand,eren: P.R. 15Û1 .64, - Verbroedering Belgis,che Ont-
mijners, V.Z.W.D. Provinciale_ Afdeling. Oost-Vlaanderen,
Ge"nt i'p./a.de heer DESMET,_Louis, Màïsstrau_t lÛq, Gent.

West-Viâande?en : P.R. 1497.35 - Verbroê,dering Belgische Ont-
mijners, V.Z.W.D. Provinciale AlgSting West-Vlaanderen,
Sint-Rndries i p./a. de heer BORIES, R., Zands'traat 77,
Sint-Andries.

De enkele nog overblijvende medailles zijn beschikbaar tegen
de prijs van 6Ô F. te stôrten op de postrekening van de afdeling,
waarvan men lid is.

I
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geven we hierondeeler de benoming
d-er verschillende of delingen :
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