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U
onze clgemene vergudering heeft plcrcrts te Tervuren

&$F æ#mdæff 1SS8

Dit ioor zol onze olgemene vergodering gehouden worden, niet
te Brussel, moor wel te Tervuren op zondog 9 iuni 1968.

Het progrommo voor deze dog werd ols volgt vostgesteld :

verzq meling op de Mo rkf te Tervu ren ,
rnis ter nogedochtenis vsn onze Doden ,
bloemenhulde oon het gedenkteken der Gesneu-
velden von Tervuren ,
ontvsngst op het gemeentehuis i
olgemene vergodering in de zsal Sint-Hubertus;
demccrotisch Àoenrnoâl in de zeal Sint-Huberïus;
geleid bezoek oCIn het Museun'r von Tervuren ;
eineJe vc n het bezoek.

Zools noor .gewoonte zullen de vervoerkosten worden terugbe-
toold oon de lederr, die hun biidroge hebben vereffend, olsook
qon onze weduwen en wezen.

Hopen we moor dot de zon vqn de portii zol ziin en dot deze
dog een even groot sukses ols in het verleden moge kennen.
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Een engelse schotel zol worden opgediend tegen de priis von
55 F. De Voorzitters von de ofdelingen wordeÀ verzocht,'uiter-
liik tegen 30 mei, heT qontql deelneÀers ocln de mooltiid'te wi.l-
len kenboor moken oon de h. Hubert BAENTS, Sint-Jonsitroot 30,
fe Tervuren.
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Afdelins
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Eerste rnaandelË!3ese vergadering 1968

In tegenstelling rnet andere jaren werd de eersie maan-

delijkse vergadering niet op een zondag' maar wel op
een zaterdag gehouden.

Op zaterdag L3 janu,ari kwamen een vijftigtal getrouwen
sarnen in de Burgemeesterszaai om het nieuwe jaar te
vieren ; oîze Meter, Juf f rouw Sevrin, de dames George,
Bonm,ariage, Guillaume, Mullaert en haar zoon Christiaan'
Gosse en haar dochter Gilberte, de heer Blockx, Kolonel
en Mevrouw Dautel, de h. en mevr. Itters, de h. en mevr.
Depoortere, de h. en mevr. Pierreuse, de h. en mevr. Remy,

de h. Stievenart, ziin dame en dochter, de h. en mevr.
Tilmant, de h. en mevr. Tielemans, de h. en mevr. Wen-
del, de h. en mevr. Gaudy, de h. en mevr. Elsen, de vrien-
Cen Goossens, nationaal vaandrig, Tinant, vaandrig van
de afdeling Brab,ant, Bauwens e.a.

Te halfvier stipt verklaarde de Voorzitter, Majoor Bon-
mariage, de vergadering voor geop'end. Aan ziin zijde
bevond zich de secretaris-schatbewaarder, Kommandant
Deihez. De Nationale Voorzitter, Kommandant Georgê,
door ambstbezigheden weerhoudenf zou pas later aanko-
meIl.

De Voorzitter heette de aanwezigen har'telijk welkorn
en bood hun zijn beste wensen van geluk en voorspoed
voor 1968 aan. Hii verkiaarde eveneens waarom de keuze
voor deze eerst,e vergadering op een zaterdag was geval-
len. Eerst en vooral om de 'wens van sommige leden te-
gemoet t,e komen, die 's zondags sportieve mani{estaties
bijwonen of naar f amiliebijeenkomsten gaan. B'ovendien
'w'as de Burgemeest,erszaal dit jaar niet beschikbaar op
zondag t4 januari. Dus moest de vergadering iot 2t janua-
ri uitgesteld worden. \Melnu, de Voorzitter rnoest binnen
enkele dagren zich naar het ziekenhuis begeven om er
een heelkundige bewerking te ondergaan. FIet wrês on-
denkbaar dat de Voorzitter zou alwezig ziin op 'deze ver-
gadering, de laatste, die door de af deling \Âraarschijnlijk
werd georganiseerd.

De Voorzitter dankt,e onze Meter, Juffrouur Sevrin. Hij
verklaarde hoezeer hii haar aanwezigheid op al onze
vergaderingen op prijs steld,e. Hii drukte ziin dankbaar-
heid Çuit voor 'de genegenheid, die u e betoont voor de
Verbroedering en voor de afdeling Brakrant in het bijzon-
der.

Daarna gaf hij eveneens uiting aan zijn dankbrâFê ge-
voelens jegens Mevrouw George ,die alles in het werk
had gesteld voor het welslagen van deze eerste vergade-
ring. Is het nodig te vermelden dat deze dame, sedert de
stichting van de af'deling Brab,ant, op mees'lerlijke wijze
sieeds het Sint Niklaasfeest voor onze kinderen heeft in-

gericht, met de kosibare en toegewijde rnedewerking van
de dames Guillaume, Itters en Tielemans'

Spreker begroette de aanwezigheid van mevr. \Mwe

Muilaert, van de h. Robert Blockx, lid van de Frans-Bel-

gische Vriendenkring van Oudstrijders,en Weerstanders.
Ook verweikomde hii de ou'd-korpsoverste van het

SEDEE, de sympathieke Kolonel Dautei en zijn lieftallige
dame.

De Voorzitter verontschuldigde de afw'ezigheid van
General Beaupain, van mevr. Wwe Vandenberge en van
onze grote vriend, Albert Van lierde. Àlle drie hadCen

om familiale re'denen belet gegeven.

Majoor Bonm,ariage v,erzocht daarna d,G vergadering erT-

kele ogenblikken ingetogenheid te bewaren ter naEe'dach-

tenis van onze vriend'en, die ons onlangs ontvielen I Ro-

ger-Claude Floen, gedood bii een verkeersongeval, Louis
Àrijs, overleden ten gevolge van een lange en pijnlijke t ,0

ziekte en Majoor Maurice Dieu, die twee dagen tevoren
plotseling stierf.

De Yoorzitter herinnerde aan de werking tijdens het \r'
verlopen jaar en legde de n'adruk op het feit 'dat al de

voorgenomen plannen werden verwezenliikt r beCevaart
naar al onze monumenten, zowel in 'de Ardennen als aan

de kust, overhanCiging van een vaanc{el aan de 'af de-

ling, enz...

\Mat onze maandelijkse vergaderingen betref t : op de

laatst,e w,oensdag van d,e maand, stelde de Voorzitter voor
ze nog alleen te houden mits speci'ale uitnoCiging : rltêrl
moet inderdaad rekening houden met 'de gevorderd'e leef-
tijd van verschillende leden eïI voornamelijk rnet de

moeilijkheden van het gem,eenschappeliik vervoel.

In verband met onze manifestaties voorzien voor 1968'

v,ermeldde de Voorzitter eerst en vooral onze jaarlijkse
algemene vergadering, die \Maarschijnliik op I juni e.k.

te Tervuren z,â.1 plaats hebben. Men zal tracht'en aan deze

vergadering een luister te geven, die in overeenstem- L i
ming is met de bu'dgetaire b'esnoeiingen, oPgelegd door V
de Beheerraad. Ook wordt een massieve deelname ver-
wacht voor onze Bedevaart op zondag I september naar
Stavelot, waar ons Nationaal Gedenkteken wordt bezocht. \rl
Nadere bi jzonderheden hierorntrent word'en te gepasten
tijde verstrekt.

Na de rede van Ce Voorzitter wercl het vieruurtie op-
gediend , kof f ie, chocolade, taart en krentenbrood, ter-
wijl de briefjes voor de aangekondigde tombola werden
aan de ITI'EIrI gebracht. In minder dan 20 minuten waren
meer dan 350 biljetten verkocht. De loten, zeer talrijk en
bijzondere interessant, rnaakten vele gelukkige winnaars.

De tiid vlood snel voorbii en al te vlug brak het ogen-
blik aan, waarop de zaal moest ontruimd worden. Met
spiit nam men af scheid. Iedereen hoopte dat, nietteg'en-
staande de verklaring van de Voorzitter, het traditioneel
vieruurtje volgend jaar nog zou plaats hebben.
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Deze verjaard'ag wer'd gevierd op zondag 18 f ebruari,
met rnedewerking van de af deling der Ontmiin,ers \ran

Oost-Vlaanderen.

Onder een stralende zon l 'begint Ce dag vaTl 18-9-68

CIm 10 u 30 met een geuongen H. Mis in de Ste Annakerk,
ter nage'daehtenis van de Doden van d,e beide vader-
landlievende verenigir''rgen. T'alrijke personaiiteiten zijn
aanwezig en een in{erirationale haag van vXaggen luistert
de plechtigheid op.

Om 11 u 30 vinden de leCen en syrnpathisanten zich
terug in het lokaai U.F.A.C. \roor de erewiin. De Voorzit-
ter Francis Leys groet de aan\ rezige overheden : Luite-
nant-Gener,aai \Magner, ere-Generaai Timpetrrflan, provin-
ciale voorzitter van U.F.À.C. X4--18, Kslonel Pa,elinck, prio-

vinciale voorzitter 40-45, de Heer Geernaert, ver legen-
woordiger \ran onze Nationaie voorzi.tter Destr'ee 4fl-45,
Kolonel Teriinck ere-voorzitter van de seetie der Ontnni!-
ners van de provincie Oost-Viaanderen, Kolonei Oborski,
voorzitter van de confederatie der verenigingen van Oud-
strijders van Oost-Vl'aand,eren, Kommandant George, râ-
tionale voorzitter van de Verbroedering Ontrniiners, Me-
ju{fer Sevrin, naiionale n"leter van de Ontmijners en tal-
ri jke vosr-zitters en af gevaardigden van verbroederingen
of secties t Kol,onel Terlin, de hh. Bories, I{euchon, Meer-
seman enz.

Na kennis genomen te hebben van de liist der v,erant-
schulCigden, sc,hetst de vo,orzitter de geschiedenis van de
verbroedering en de gemeenschappelijke activiteiten v'EIR

de twee groeperingen.

In zijn to,espraak drukt hij op de verdraagzaamheid en
de verenigingsgeest, twee zeer noodzakelijke deugden
voor de Belg,en, biizond'er in deze pijnlijke uren, die ons

land nu doormaakt.

Het is tensl,otte de F{eer Emile van Cleven, voorzitter
van de regionale afdeling van de Ontmijners, die zijn
vreugde uit om zieh te kunnen verenig,en m,et de vrien-
den vâ.rr de Genie op deze verjaardag. Hij vestigt de aan-
dacht van iedereen op het lot van de eeuwig rniskende
Ontmijners, wier eisen steeds geen gehoor vinden en
waarvan velen vi,elen in bevolen di,enst na mei 1945.

Daarna houdt de Nationale Voorzitter, Kommandant
Georgeo volgende toespraak :

Geachte Heer Voorzittern

D,amE en Heren, Beste vrienden,

Wii danken U zeer hartelijk, Miinheer de Voorzitter,

ons uitgenodigd te hebben op de viering van uw dertig-
jarig bestaan, rnraarvoûr wij U onze innigste gelukwensen

aanbieden.

Immers dertig jaar een Verbroedering in het leven
houden, z,e doen groeien en bloeien is, in de huidige
levensomstandigheden, een gebeurtenis, die mag onder-
streept worden ,en die niet iedereen tot een goed einde

zal brengen. Gij moogt werketiik fier gaan op deze uit-
zonderlijke prestati,e.

Sinds jaren hebben wii er samen de beste betrekkin-
gen op na gehouden : het spreekwoord zegt immers

< Soort zoekt soort > en 't is zoals gii het zo goed zegt, in
uv,u omzsn dl:ri*f , Ge:rleft1&nnen er"L tnlmi jncrs l"lebben

toch zoveel giernesns, dai het rneer dan aangiewezen is als

broeders te l,even en samen te werken, opdat hun buiten-
gewone en gevaarlijke prestaties eenmaal Ê'êâf waarde
zoud,en geschat worden. Daaronn ook ziin bi jeenkomsten,

zoals deze van vandaag, nuttig en noodzakeliik en kun-
nen dan ook niet an'ders dan goede uitsl,agen opleveren.

Ons d ankwoord gaat ook in de eerste plaats naar onze

vriend Van Cleven, die de e,erste stappen heeft gezet, ze

verïîîenigvuldigd heeft en zodoende een innige band van
vriendschap tussen beide verenigingen heef t eloen ont-
st,â6n en steeCs vaster heeft dichtgesnoerd, zodat lvli
thans f ier gaan op ,deze broederbanden. IvÏiel hartelijk
dank !

Mar d'e liefde kwam niet van een kant, de mannen van
de Genie hebben dan ook dra hun hart verp'and en Coor

een jarenlange samenwerking nret de ontmijners van Gent
en ornstreken hebben ze ingezien dat ze samen Genie-
Ontmijners tot grote dingen bekwaam \Araren.

Dank zij ook de klare kiik op de zaken vên Voorzitter
leys en zijn comité, heb]:en ue ten strotte de handen in
elkaar gelegd tot groot nut van beide verenigingen. Wij
danken u eeï hartelijk 'de Heer Leys voor deze gunstige
toenadering sil, om onze tvoorclen in dad.en om te zetten ;

< In naam varr de Verbroedering der Ontmijners van
België >

benoem ik de Heer leys tot Ere-Korpor,aal van onze

Verbroedering !

Mocht dez,e btiik van waarCering verder bijdragen tot
nog inniger samenwerking tussen onze twee bonden : dat
is mijn vurige wens.

**"

De Heer leys dankt Ëeer ontroerd voor dit gebaar en
nodigt iedereen uit te drinken op het heil van de Koning,
het Vaderland en de twee Verbroederingen.

Om 19 u 3C begeven Ce deelnemers zich per autobus
naar het d,odenmonument v'an de stad Gent waar op de
tonen van de < Last Posi > bloemen neergelegd werden
door de twe,e voorzitters.

Op het Banket in de leopoldskazerne, in de mess der
onderofficieren, bevinden zich 65 vrienden in {eeststern-
rning. Bii het nagerecht dankt de voorzitter de Heer leys
de vrienden Eeckhout en De \Mandelaer, die de spil ziin
van deze onvergetelijke dag en aCjudant de Smet dank
zij wie het gebruik van de zaal werd toegestaan. Hij
herinnert aan de geest welke beide verbroederingen be-
zielt op deze dag r burgerdeugd, verdraagzaamheid, ka-
meraaclscha'': en vrije keure van Ce talen, geest welke bii-
draagt tot het stichten vâ.rr stevige vriendschapsbanden
bij de leden van ,gans ons dierbaar vaderland.

Na hartelijke woorden gericht aan allen door voorzitter
Van Cleven, overhandigt ondervoorzitter Rijkaert een
bloemenkorf aan Mevr. leys terwijl de nationale Meter



Mej. Sevrin aan eie nieuwe Ere-Korporaal een mooie her-
innering aanbiedt.

K,olonel Paelinck, in naam van de aanwezigerln zenCt
gelukwensen voor het welslagen en de goede stemming
van de dag.

Miinhe'er 'de Voorzitter van de Seetie vâ.n de Genie,
Mijnheer de Nationale Voorzitter van de Ontmijners,
l)ames en Heren,
Beste Wapenbr,oeclers,
Vooreerst \vens ik u ten harteli jksie geluk voor het

welslagen van de cerenlcniën die gij vandaag ter gele-
genheid van het dertigjarig bestaan van uTrr Yerbroede-
ring v,&n de Genie, ingericht hebt. Te meer daar gii deze
plechtigheden viert saftlen met cie Sectie van de Ontmij-
ners, met wie gii sedert tvrintig jaren eng verenigd door
echte \^/are broeder.schapsbanCen ona{gebroken op aile
gebied samenwerkt. Hartelijk pro{iciat !

W,ant zodoende g,eef t gii een stichtend voorbeeld in
de w,oelige tijden, gekenmerkt door twist *n tvreeclracht,
die ons geliefcl VaderlanC, ons geiiefd Beigiâ beieeft en
d.ie gekenntertr<t zijn d.oor droe-re tonelen clie zich vooral
te Leuven afspelen.

Talrijke gezagvoeiders, zoals leden van het onderwij-
zenC personeel, ge'esteiiike en burgeriijke overhed,en, ja,
zelf s ministers, die het gianse lanci in hun eigen domein
vertegenwoordigen, komen aan hun plichten te kort, laten
zich docr enge racistische strekkingen ieiden, piaatsen
rvat z* denken hun eigen beiangen te zijn, de belangen
van hun gewesT of die varl hun partij, boven het aige-
meen welbegrepen beiang ; lijden aan gebrek aan ver-
antwoordeli jkheidszin, aan moecl cn Curf , volgen soms
gedwee de nrisleide bevolking zonder hun rol van lei-
Cers en vertegenw,oordigers van het naticnaai gezag,
waardig te vervullen.

In deze benarde ti jde:r hebt gi j oud-stri jC*rs, elite van
enze bevolking, e,rn voorname rol te spelen, door in uw
invloedssfeer te tonen dat gij fier zijt, Belg te zijn, fier Belg
ie blijven en dat gij het ,algemeen belang va.n ons Bel-
genland, niettegenstaande alle drijverijen en kuiperijen
ver boven elk anCer beiang steit.

ik ben overtuig,l Cat gij u zuït v.,raardi.g tonen van onze
Cierbare gesneuvelCen op het roelcl van eer, van de besten
onder de 'onzen, die hun kostbaarste goed, hun jong leven
opgeof ferd hebben opdat r^rij vri j en on'af llankeli jk zou-
den kunnen leven.

Leve uw geôerCe Voorzitter !

Leve ons één en onverdeeibaar België !

Leve ons aller vertegenvrCIordiger, de Koning !

Vriend Meerseman van de afdeling West-Vlaan'deren der
Cntmijners siuit zich aan bij de uitgeCrukte woorden, ver-
dedigt de rechten van de Ontmiiners en nodigi ons uit
,orn de dag der Ontmijners bii te \ ronen, Cie zai plaats
hebben op L2, rnei a.s. te BlankenÏ:erge.

Tiid*ns leet eetmaal zingt de blinde zan.çie r, '.ie Fie er
Pochet, rnet zijn mooie s'i.+m, enkele stukken l:*i-canto. Een
inzamel$g te *roorCele van d.s Braili*-Liga hra:lgt de sCIn"r

van 1.0û0,- Fr op.

Dat cle Chef en zijn personeei een $/arm applaus krij-
gen van al de aan\Ârezigen is alleen het bewi js van de
goede bediening.

De vergadering werd opgeheven om t7 uur in de beste
stemming. Rechtstaand ,€il ingetogen uong de Ïieer Poshet
iot slot het Vaderlands lieC waarvan rie woorden be-
iuisterC werden in een ontroerende stilte.

ffifdeling

&ntwetrpem r

&ËmberrE

Â,dresverandering
De Voorzitter van de af cleling Àntwerpen-Liml:urg

maakt bekend d,at hii zijn $roonplaats heeft overgebracht
van de Paleisstraat 44 te Antwerpen, naar de Paleisstraat
nr. 36 in dezelfde stad. Ie'dere briefwisseling in verbancl
met de afdeling Antwerpen-Limburg dient dus in het vtr-
volg gericht tot de Heer E. Dreesen, Paleisstraat 36 te

Àntwerpen.

VOOR T{ET MUSEUM VÀN DE GENTESEggOOI

TE NAMEN \/
Ingevolge onze oproep in ons jongste builetin hebben

\ile een zeker ,aantal zenclingen ontvangen. \Me verwach-
ten er nog andere.

\,ry'e danken zeer hartelijk :

De h. Àdam, uit [a t,ouvière, vader van sergeant ÀCam,
van de 4e Kontpagnie van het lste Ontmijningsbataljon.
Zijn gif t werd verdeeld tussen het Studiecentrum van
het SEDEE en het Museurn van 'de Genie ;

Kameraad H. Bel, lste sergeant bij het 2e Ontrnijnings-
bataljon. Hij stuurde ons tuigen op ;

Mevr. Bihay, weduvre van onze vriend, korporaal
Bihay, gedood te Sibret. Deze clame liet ons kostbare sou-
v,enirs toekomen. (

Bii voorbaat dank aan allen, die 'ons in de toekornsi
nog zulke souvenirs zullen overmaken. Gelieve z'e te rich-
ten aan het adres van R. Pierreuse, 284, Steenrveg op Vorst, 

I

Brussel 6. Tel. : (02) 37.29.21. Vt

INSTET.TING VÀN DE MEDÀTILE VAN DË MIT"ITÀ,IR,
srRIrDEn vÀN DE OORTGG 1e4S-45 \/

Het < Belgisch Staatsblad > van 4 januari 1968 publiceert
een koninkliik besluit, houdende instelling van de Me-
daille van de milit,air, strijcler van de oorlog 1940-1945.

Deze nieuwe ond,erscheiding wordt toegekend :

10 aan Ce Beigische militairen, erkend als gerechtigden
op de voordelen van het kor"rinklijk besluit van 28 augus-
tus t964, l'roudenrle statuut van nationaie erhenielijkheid
ten gunste van de tselgische miliiairen, die tijdens de ver-
schillende fasen van de oorlog L940-1945 Cienst volbracht
heblcen ;

20 aaTl de militairen, zo tselgen als vreemdelingen en
staatlozenf Cie àanspraak kunnen maken cp de voordelen
van de wet \ran ?1 juni 1çô3, iroude:rele sta"luut van rio
militairen, die tijclens d.e oorlog 1940-tç45 in Ce Belgische
strijdkrachten in Groot-Britannië gediend hebben.

Deze medaille worctrt niet postuurn verleen'd. De vorm
van de medaille wordt bepaald Coor Ce h{inisier van
LanCsverdediging.

Ceen enkele aanvraag rnoet voor het ogenblik lvorden
ingediend. Een rninisterieel besluit zal Ce uitvoeringsmo-
daliteiten en de wijze van toekenning nader bep'alen.
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EEN BEDEVAART

Ieder jaar, op Allorheili-
gêR, trekken sto,eten naar de
Ë:edenktekens van oRze Do-
Cen uit de oorlogen 14-18 en
4C-45.

îvÏen legt er bloemen neer
ter nagedachtenis van de
ouCstrijders en rnen gaat ook
naar h,et kerkhof, waar er een
erei:.erk is, de graven van
hen, die hun leven veii haC-

Cen voor het Vaderland,
met bloemen versieren.

Daar ik zulke vrome daad niet kon stellen voor Ce

Ontmijners, ben ik naar de piaats geweest, waar verschei-
denen onder ons het slachtoffer werden van hun plicht en

waar, helaas, twee onderofficieren-ontnrijners gedood wer-
den , cle sergeanten TEURLII{GS en VÂNDENEËRGE.

Zij, die hen hebben gekend (5e en 4e Kompagnie van
het 1e Ontmijningsbataljon) zuilen onmiddellijk weten
dat het hier gaat onn de veldschans van Smoutakker, te

Stabroek, in de provincie Àntwerpen.

Meer dan twintig jaar later is deze < Dodenredoule >

er nog. Zii vorrnt een puinhoop rnet ingestorte betonblok-
ken. Niets is veran,der,d. Àlleen is de omringende planten-
groei weeideriger en dichter geworden, zociat de redoute
meer onzichtbaar wordt.

Op het einde van het toegangswegeltje werd een deur
uit latwerk bevestigd aan de palen van de prikkeldraads-
afsluiting. Een }<etting, voorzien van een trangslot en een
plakkaat met als opschrift < Verboclen Toegang > maken een

bezoek onmogelijk.

I Deze twee woorden zijn welsprekend genoeg. Ze bewij-
V zer. ten v,olle de nutteloosheid van het tijden en van het

bloed, gestort voor deze puinen, die puinen bleven.

Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik sprak bij rnezelf : orrl

dit resultaat te bereiken heeft mijn kameraad Heselmans
er twee benen gelaten. trk ben ervan overtuigd dat hii dit
plakkaat zou hebben af gescheurd om het te vervangen
door een opschrift, waarop in grote letters z,ott geschreven
zijn < Vrije toegang, geen mijnengevaar >. Niets, zelfs
nie t een eenvoudig kruis, herinnert op deze plaats aan

hen, die er het leven liet,en.

Tervrtjl ik met deze pijnlijke gedachte bezig was' dacht
ik plots aan het feit dat, ingevolge de weigering :v*t cle

Fleer Minister van Landsverdediging, onder de slachtoffers
zich mensen bevonden, die geen aanspraak konden maken
op de titel van oudstrijder i o.ltl. sergeant Vandenberge,
die gedood werC door een miin op 26 april 1946 en se'dert

te korte tijd deel uitnraakte van de ontmijnerseenheden.
Hii wercl gedood, in het aangezicht \ran deze Duitser, die

aihoewei krijgsgevangene toch ziin vijand was en onvrij-
willige oorzaak en ook slachtoff er werd. Hii stierf na

enkele rninuten doodstrijd.

Maar welke waarCe hebben deze feiten in de ogen van
hem, die twintig jaar later alleen rekening houdt met data
en niet met daden.

Orn deze verdiensten en opof f eringen naar hun iuiste
waarde te schatten zou een Minister, indien zulks mogeliik
ware, eên dag het beroep van de ontmiiner moeten uit-
oefenen. FIij zou de << waaïheidsrninuten > beleven. Hii
zou begrijpen dat men, bii het aantreffen vaTl een mijn
of een born, zich z,o akelig alleen voelt op de wereld, ten
prooi aan de rninste vergissing of de lichtste verstrooid-
heiC, terwijl slechts een gedachte u bezighoudt : bestaan
of niet meer bestaan. I-Iii zou zich zwak voelen, zcnder
verdediging, zonder beschernning, zonder uitweg. En noch-
tans zou hii zijn werk dien^en te volbrengen.

OngetwijfelC zou hii begrijpen dat de data, die hii
inroeS:t : 10 rnei 1940 - I mei t945, voor de ontrniiner van
geen betekenis ziin.

lVaarorn dan, Heer Minister, wordt de erkenning als oud-
strilder niet verleend aan hen, die in onze rangen 'dienden
tot in februari L946 ten rninste.

Iedere dag eïî op ieder ogenblik had onue slag plaats

en dit is voorzeker wat anders dan met ,een valsch€rm
te springen.

BOB.
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Zot n1eerzt en6.

Eens te meer werd de Verbroedering in rouw gedornpeld. Maioor
Dieu is niet meer.Op I januari jl.werd hii n6.ar zijn iaaiste r'-rstpl'aats

overgebrachto vergezeid van een afvaardiging van Ce Verbroedering
en het vaandel van de Brabantse afdeling. Dit he,engaan betekent
een ,onherstelbaar verlies voor zijn echtgenote, maar wordt insgeliikt €-
een slag voDr zijn talrijke vrienden en onze Verbr'oedering.

Beter bekend als Kommandant Dieu, graad die hij bekleedde bii
zijn oppensio,enstelling, was hij voor mij voor'ai < Mijn Kommandant >, V:
rnet alles wat dit aan eerbied en genegenheid inhoudt.

Als Komi-irandant van de sectie Brabant-I{enegiouwën, van het
Studiecentrum of van het SEDEE, zal. nij in mijn ogen altijd < Mijn
K,ommanciani > hlijven. Dit is trouwens ook Ce mening van talriike
ontmi jners.

Allen hebben hem niet gekend, omdat hij sleohts na zijn terugkeer uit gevengenschap bij de ontmijners
werd ingelijfd, maar allen hebben van hem horen spreken. Het is niet nodig hier al de titels op tê sommen,
waarop hij mocht aanspraak maken. Weze het me nochtans gegund te onderstrepen dat zijn doodsbericht zijn
hoedanigheid van officier-ontmijner klaar in het daglicht stelde.

Volgens het oordeel van zijn oversten was hii een < officier
bestempelen als een < goede kameraad >, en allen die onder zijn
dat het een < Ilinke man r was.

Ik zal eenvoudigweg verklaren, met al wat dit gezegde aan bewondering en broederlijkheid inhoudt, dat het
< een ONTMIJNER > vras.

Ja, het was voorzeker een ontmijner in de breedste zin van het woord, omdat hij de toekomst van het SEDEE

en vân onze Verbroedering klaar inzag. Daarom juist wilde hij dat de Ontmijningsdienst een belangrijk rader-
werk zou worden in ons leger en dat de Vorbroedering sterk, groot en bijgevolg geëerbiedigd zou worden.

Hij was de bezieler en de promotor van het vlugschrilt < Onze Ontmijners l en verzekerde er de publikatie
van. Hij wilde dat deze brochure ,groots werd opgevat om de heldendaden van de ontmijners te vereeuwigen.

Hij ook bezorgde ons Bulletin zijn aantrekkelijk karakter, om te vermijden dat het ongelezen in de papier-
mand gegrooid zou worden.

Ik zou nog verder kunnen gaan met mijn lofbetuigingen door te zeggen dat hij stoeds een voorbeeld van
eerlijkheid en een man van eer is geweest.

Als olficier kende hij zijn plichten en zijn verantwoordelijkheid. Niettemin was hij voor iedereen toeganke-
lijk en kon hij steeds de ,geestdrilt en het iniiiatiel bij zijn medewerkers wakker schudden.

van grote waardê ), zijn geliiken zullen hem
bevel hebben gedien-d zullen eenparig zeggen

), want zijn aandenken
toonde, opdat onze Ver-

Robert PIERREUSE.

V

{

Uitermate bedroeld zeg ik niet < Vaarwel D, maar < Tot weerziens, mijn Kommandant
zal in mij steeds blijven voortleven en me helpen om de w€g te bewandelen, die hij me
broedering het verleden zou waardig blijven.

t
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We betreuren het heengaan van verscheidene kameraden.

Afdeling Brabant.

Majoor DIEU, Maurice overleed te Elsene op 5 januari 1968. Hii was'

burgerlijk ingenieur A.l.A. (B6e promotie). FIii was vooreerst officier bii

de 13., 15e en 5e Artillerieregimenten. Daarna werd hij observateur bii

de Militaire Luchtmacht om later als professor aan het E.C.S.L. te Namen

te worden benoemd.

Hij werd bij het einde van de Achttiendaagse Veldtocht gevangen

genomen.

Uit krijgs,gevangenschap teruggekeerd in mei 1945 werd hii aangeduid

voor het SEDEE , waar hij de leiding nam van het Studiecentrum.

Hij is een van de steunpilaren geweest van onze Verbroedering en

vo,lgde aalmoezenier ROOSE op als schatbewaarder.

Stichter van de brochure << Onze Ontmijners >>, beijverde hii zich vooral

om de herinnering aan onze heldenperiode te vereeuwigen en ai degenen

te hergroeperen ,di. de gevaartijke eer hadden genoten lid te ziin gerreest

van de ontmijningseenheden.

Zijn wankele gezondheidstoestand had hem iedere activiteit verboden.

Nochtans was hii op vele van onze vergaderingen aanwezig'

Majoor Dieu was het type van de beroepsofficier : ernstig, loyaal,

gedistingeerd, verborg hij onder ziln ironie een grote ontwikkeling.

Op maandag B januari 1968 werd hij ten grave gedragen, vergezeid

van ziln intieme vrienden, Kolonel Poschelle, Kommandant Cogneau, verte-

genwoordigers van de Verbroedering, de Nationale Voorzitter George, de

heren Bonmariage, D'Have, Pierreuse, de vaandrig voor Brabant Tinant, een

afvaardiging uun het SEDEE, Majoor Lhost, de adjudanten Crabbeels,

Baudoui Bergs en korporaal Cleppe.

De ontmijner ARIJS, Louis, oudstrijder 4A-45, op 18 december 196'7, in

de leeftijd van 47 laar overleden te Tervuren na een lange en pijnlijke

ziekte.

Ziln vrienden van het SEDEE, onder leiding van Majoor Lhost en een

afvaardiging van Brabant, bestaande uit lWajoor Bonmariage, de heer Baents

en de vaandrig voor Brabant, cle heer Tinant, hebben hem een laatste hulde

gebracht.

Afdeting Oost-Vlaanderen.

De heer CRUCKE, Michel, geboren te Munte op 27 iuli 1919 overleed

op tragische wilze bij verdrinking te Schellebelle op 13 februari 1968.



ONUË ALGËMËhIE VËRGADERING
van I iuni 1968 '

DAGCIRPË

Toespraak door de Voorzitter.
Verslag door de Schatbewaarder.
Verslag van Ce commissarissen-toezichters.
Ontlasting aan de EeheerCers.
Statr:.taire verkiezingen.
Vaststellen van de bijdrage voor 1969.

Goedkeuring van de begroting voor 1968.

AlIerlei.

STATUTAIRE VERKTEUTNGEN

De hiernaveïmelde beheerd.ers zijn uittredend en her-
kiesbaar r Bonmariageo Bories, Cogneau, Dreesen, Ceorgêr
L'H'oost, Meerseman, Terlin en Vanderick.

Commissaris t ltters.

$À[.ANS VÂN DE tsEGROTTNG 3,#67

Ontvangrsten

Bijdragen

BEJDRAtrE 1968

Ten einde Ce zwarâ taak van oTlze schatbe\Maar-
Cers te vergem.akkeiijken, \r'erzoeken we al onze
vrienCen, die zulks nog niet deden, 60 (zestig) fr. te
witrlen stbrten aB de postrekening van hun afdeling.

Bii voorbaat hartelijk dank !

TER F{ERINT\TËRTNG GËVEN \\TE T-TTEROFô,DER

tE BENAh/TING HN DE NUhdldERS VÀN nE F.R.

DER VËRSCHtrT,IENDE -ÂFDET"INGEN :

BsafoasaÉ: P"R.8113.53 - Verbroederittg der Ontmij-
ners van Belgiê - Provinciale Àfdetring Brabant 

'
p"/a. DEIFIEZ, Fr., louis Jasrniniaan 3û4, Brussel 15.

F$eaaeg@uw'en : P.R. 1819.49 - VerbroeCering der Ont-
mijners van België - Frovinciale Af Celing Flene-
gcuwen , p./e. VANDERICK, Ad., rue du Sa-

blon, 6t Gosselies.
[.qxili ' P"R. 7902.tL - Verbroedering der Ontmijners,

[,uik.
Antwetrpem ' P.R. 1530.28 - Verbroedering Eelgische

Cntrnijners, V.Z.W.D. - Provinciaie Afdeling Ànt-
werpen , Ts/ a de heer DREESËN, Paieisstraat 36,
Antwerpen.

Gsst-Vâaanderen ' F.R. 1531.64 - Verbr,oedering Bel-
gische Ontmijners, V.Z"W.D. - Prc'rin*iale Àfdeling
Oost-Vlaanderen, Gent ' p.,/a. de h*e r DESMHT,
Louisu Maisstraat tr05n Gent.

WesÉ-VËaanelesen ' P.R. L497.35 - Verbroederitrg Be!-
gische Ontmijners, V.Z.\4r.D. - Frovi:r.ciaie AfCeling
\Âfest-Vlaanderen, Sint-Andries , p"!a. Ce heer
BORIES, R., Zandstraat 77, Sint-Andries.

O NTF?€I JNE R SM E DAI [.[E 
"

Sommig* kam.e::ade:r vrCIegen zich angistvallig af of
de ontmijnersrnedaille nog beschikÏ:aar was. We
mogen hen geruststeilen en hun mecleCelen dai nog
enkele n'redailles overbli jven.

Het volstaat 60 f r. te storten CIp de postrekening
van hun afdeling, met de vermelding < Medaille >

op iret stortingstalon.

Gredit op 31-t 9-66

P.R.

Bank

UTTGÀVEN

Overlijdens ..... ..... ..... 12.035
Hulpverleningen .....

37.875
30.014

10.030
360

3.1 15

81.394

5.038
20.826

25.864

16.055
4.510
1.655

6.165
14.200

14.804
13 "9ç8
7.74â
?.146

30.890

LHuwelijk \^rezen
Studies wezen

Voorschot ,8.Errr de af delingen
Verscheidene mani{cstaties

Stavelot, À.V. (vervoer) .. ...... ..
Bulletin
U.F.A.C.
Beheer

tbijdrage enz")

Credit op 3É-gg-SP

P.R.

Credit. saldo

De Verbroedering bezit bovendien
nale v'raarde) aan titels, in de Bank

8!.394

4"36û
18.385
5.1 55

25.864

voor 652"C00 fr {nomi-
gedeponeerd.
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