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Onse AlEemene Vergadering op 29 Jmni 19U0

te Srussel

Ingevolge een beslissing, die sedert 19ô5 door de Beheerraad genomen wer , zal de algemene
vergadering opnieuw te Brussel plaats hebben in de a GÀIERIJ KONINGIN FÀBIOLÀ r, U.F.À.C.,
Regentschapsstraat 65.
Ze werd vastgesteld op zondag 28 juni, te 10 uur 30 stipt.
Ze zal slechts bestaan uit een academische zitting, voorgezeten door do h. GEORGE, Nationale
Voorzitter, omringd door de leden van de Beheerraad.
Zeer belangrijke kwesties zullen op deze vergadering behandeld worden :

- goedkeuring van de oprichting van een afdeling, die al de militairen in actieve dienst van de
S.E.D.E.E. zal groeperen ;

- bespreking hunner eisen;

- het vaststellen van de bijdrage in oveereenstemming met de voorschriften van de V:O.V. 40-45 t

- keus;

- de ontmijnerseisen die ondertussen werden opgenome in de programmatie 7O-72 ten gunste van
de slechtollers van.de vaderlandse plicht in oorlogstiid.

Na afloop van de vergadering kunnen de deelnemers in dezelfde zaal een koude schotel krijgen,
tegen de prijs van 60 F.

Zij, die zulks wensen, worden verzocht zich zo haast mogelijk in verbinding te stellen met hun
afdelingsvoorzitter. Deze laatste zal de lijst der deelnemers aan het maal uiterlijk op 20 juni over-
maken aan het Secretariaat : Sint-Jansstraat 30 - 1980 Tervuren - Tel. :57,31.64.
Zoals naar gewoonte zullen de vervoerkosten per trein of per autocar terugbeteald worden aan
de led,en, die hun bijdrage betaalden, alsook ,aan de we'duwen en de wezen.
Zij, die hun zondagsplicht wensen te vervullen, kunnen dit doen in een van de volgende ker-
ken, alle in de nabijheid van het U.F.À.C.-lokaal :

- de Kapellekerk, Kapelleplaats ;

- de kerk van de Zavel, Zavelplaats;

- de kerk van de HH, Joannes en Stephaan (opgericht ter nagedaohtenis van de vliegenies),
Miniemenstraat I

- de Kapucijnenkerk (missen in vreemde talen), Gulden Vlieslaan.
De Voorzitters van de aidelingen mogen vrij over de namiddag beschikken.
We hopen dat, niettegenstaaande de opgelegde beperkingen in de organisatie van. onze algemene
vergadering, al de ontmijners zo talrijk en zo geestdriltig mogelijk zullen aaanwezig zijn.

ÀttEN OP ZONDÀG 28 JUNI OP POST te BRUSSET in het U.F.À.C.-LOKÀÀL, Regentschapsstraat
nr.65.
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BESCHOUWINGEN VI]FENTW I NTIG TAAR LATER

schrijft dat bij het Leger niemand-aan politiek ryot doen. Nochtans hebben.alMen zegt en
desenen, d1e op """i"iii-oiiitlil ia, huï leven tot dit legàr behoorden,. de invloed van de politiek,
h;iâ;-;;; i"iitti-àt-iàn ttriks, ondergaan. Inderdaad, vermits de oprichting. van een < leger." een es',iàiiaù-i"iitiiïàiâ"i-i',-âîi*àiaigveç|"edaaneenonatien,b.es[aandeuitburge!s1)an.diuerse.?.o-

li;i;i;-tfr;iii"["".,'iînîi i;i;r; âoi aiif"tfaZ kg", de weergave'zal. ziin van de.politlek:an het ogenblik.

Alwie, in welke hoed.anigheid'ook, eens werd opgeroepen om van dit leger deel uit te maken, zal
,o"atii-t" ià";-";k;T ,;;hi-;;;;;;ztiht tcrtigen,. ge"r'rioordie mogen. meespieken over legeraangele-'i"iiîaà",";lù;;;i hii vroeger een unifoiîn .drôeg. Waar zou de iucht naartoe gaan ?, yraseyt sommi-

Vâi-ii"n-ât: H;; zou ni"n d"'orld" kunnei handhavelt, daar waar iedereen wanorde kan binnenbrengen ?

Aan het burger-soldaat is het geoorloofd een arm of -been, zelfs het .Ieven erbii in te s.chieten,

zord"i-ààt men ooii-à"t-;;;;*"n a"iltii zich'om een o-f andere redei verschoont. Het volstaat dat-hii
ài"n-m ie iereist"'tiîlràààttji" "oiAnié 

bevindt om rieegesleurd te worden met een vloed van aller-
i"i"sàït{"Uiti.,-*iriii îiTiiiiinà ,àieit"n1i"c"". 2it aUei-gebeurt^vanaf hgt og.enblik dat, hii de lee'f-

tiid van twintie ioîii"iiilttlài nti itii t""Ïtt" adem uitù-Iaast. Gedur'ende ziin ganse _leven zal de

i*eLI "uLiÀliïeéi-t"làt"r, 
*oorroh eLn min of. meer groot deel bestemd is voor- de o Landsverdedi-

gingr,, die hiervan e"bi"li iiatct tto,or de ooikoop uàn bewapening en-materieel, alsook.ttoor het
Zifl"rhi"aii" ii"î'*Uliii, personeet. Zelfs indienVe legeruitrust-ing-{9cl-et is, men zou zeIf"s kunnen
;;;;;;-;;;rù mat"i ileze te wensen oveilaat of indien âe opleiding bti lxet hanteren ttan de wapens

àriloldoende is, za| de burger zijn mening hieromtrent nooit kunnen uiten' ,t
Indien hij ten gevotge van deze toestand het teven verliest,-mag hli .zich-gel.ukkig achten zo hii. \at

", *"i'iîàià"tïî iâi"7j àrfri. Èi Uiii"at immers sroter kans dat hii ùs lâfaard-of slechte soldaat zal
beschouwd worden.

Zo hii de oorlog o,verlee-ft mag hij ten minste nog aanstuiten bii een <<Verbroedering,, die in
zijn naam ioorstellen"zal doei, die kannen aangenomen of verwo'rpen worden.

In ons land wo,rdt de goede burger slecht beloond : wanneer hii een vergoed"ing bekomt 1)oor

seledei schaden, s"bàuit ilt it""hts na"moeizame stappen. Soms zal hij een eeivolle onderscheiding
'k;iji;;, *loàiop'fili reeds twintig jaar recht had. ttootl zal de Belgische Staat ziin trouwe dienaars ten
voflé, edelmoeâig èn nog minder spontaan beîonen.

Wij , ontmiiners, mogen gerust verklaren, zonder de minste tegenspraak, dat we-inzake t'an be-

Ionins. niôî vertroetita'iei7ei.iiochtans zijn wb met open armen onlvaigen ggweggt door de.-overhe--iàî,-fuà 
U"tost iorei mi'et de oprichting uan de Ontmijnerseenheden. Maai hierbii bleef. het"! Want wii

h;bb;; iàii" dàoistaan bii êebrek .ian uniformen. 
"Wii 

lebpqn honger geleden,. omdat de -rauitaille-
;i;;-""t;;iàlt""a was. Nog îrger, we hebben onsYaderland bertrii[ zoider ttoldoende opleiding en

aaigepast materieel.
Bii ons bestond geen subtiel taalonderscheid. Vlamingen trokken-naar Wallonië en Walen gin'

e"n ,ooi'V7àànd"r"i àrli a" gevaarlijke tuigen uit de gro'nd te haten. We hebben onze taak vervuld zon'
"aii iî6Uàit-éïi'îà *ot en. Gîen moeite *"rZ g"spoari, KoIm en sereen volbrachten we het doeltreffend
werk vart ieder dag.

Zodra onze opdracht was ttervuld ziin we eenvoudigweg naar onze haardsteden teruggekeerd, in
stilte, àiaiit 

- tà"iii"nliài" vàn de ài."nlgi", zonder lauwérerl en spaarpenningen. 'S
Heden, uijfentwintig jaar later, worden onze doden-, behalve door ons,.1)ergeten. Oqe g-ewon-

d."" ft|àài iàe âiitia "i ,'oà, hen weîd niets speci.aals gedaan door de bevoegde instanties". Een kwatt-
àiiw"Li rrlerstieken'à" *" iorden het stilaan bbu te wlchten, ten minste op-wat aan andere oudslr.ij-
iiiï iorit ;";i;i";à.wi, ài" ""i uooiroà" plaats in de Natie verdiend'hebben, worden no.g altii.d
iire"l"i. Wii, 8i; ;to,it de'vinger hadden moet'en opsteken om onze tterdiensten erkend te zien, ziin
nog altlld verplicht onze eisen naar voor te brengen.

Voorzeker zijn wij geen << politieke, sotdaten gew-eest..We hebben geen ideologie gediend, alleen
ons Land, 

"n 
dtt in'de yols"te zin ian het woord. Niemànd heeft onze actie kunnen benutten om er roem

mee te verwerven, want daarioe moest men eerst aanwezig zijn op de mijnenvelden. Ziedaar waarom
de vergetelheid zo spoedig optrad en waarom zovele vragen zonder antwoord bliiven.

q Maar we mogen 't'ier ziin over het verleden en het heden. Want zonder de hulp van de ouerheden,
die'' ons hebben veigeten, kànden we, dank zii de Verbr.oedering, on?e wonden helen. Met onze- eig,en

eùa;îaaitâi-n"uuii ià 
"àn 

g"denk'te,ken rào, onz" Doden op!,ericht,_ontworpen en getekend door
een yan orz" g"*oià"i. W" hZbben het groots werk van Generaal SEVRIN voortgezet dgor^te waken
ou", ù."t toi vZn onze wezen en weduwîn. We hebben de instelling rtan de medaille van de Ontmiining
bekomen en onze Bèheerraad spant zich zonder vetpozen in voor de tterwezenliiking. van onze eisen.

Nooit zal dit alles kunnen betwist worden, omdat wij de echte ,, contesteerders. r, ziin. Want om
deze ereti1el ie verdienen mo'et men als echte, goede ontmiiner in de bres gestaan hebben.

4*... - -..--
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$er}VS0 in roaËvw

Het ongeval, dat zich op 2 april jl. te Houthulst
voord*"J," rt""Ét eens te meer de lange lijst van de

,râLrri"frért uii d" ontmijqingsdie-nslen aangevuld.
il-d"àbt;dp"rï maakte reêds meldiqS van dy qqge-

"rr. 
wî È,riltr"n slechts de biizonderheden, -4i" hien-

over 
""tiËh*Ë",-bevestigen 

. beze zijn tegelijkertijd
klaar en verschrikkelijk.

De tuigen, die: heden_ nog worden behandeld door
de 

'"rniEtitrgsploegen, 
bevinden zich in een zulkda-

"ig" iiuut , Aut men onmogetijk kan nagaan of ze

geen groter gevaar betekenén àan men normaal zou
Ërrrrrràr, 

- 
lr"tiloeden . Deze verraderlijke toestand

*erd de oo,rzaak van het ongeval te Houthulst, waar
een gurrrà plo"g, dl" -zich sJdert jaren onledig hield

".àt 
"het oàschâdetijk maken en vernielen van ex-

p-iàrià""", letterlijk 
"werd weggemaaid door de ont-

ploffing van een gastuig.

YNiets wees er uiterlijk op dat dit tuig, zelfs bi:
e€rl normale manipulatie, eèn verborgen gevaar in-
hield"

Hopen \Me dat dit verschrikkelijk ongeval al. dege-

""rr" 
ài" van veraf of van nabij betrokken ziin bij

de ontmijningswerken,_zal-aanspglen tot meer vo'or-

zichtigheid, #aakzaamheid en heilig geduld. Dit om
te vermijden dat men,_ door overwegingen omtrent
rendement en statistieken, nutteloo,s mensenlevens
rp h;i spel zet, zoals soms in het verleden is gebeurd.

We hebbe n zehlS verno,men dat zekere ( verlichte "
geesten aan alwie het hor,en wilde verkondigen dat
ieder tuig, dat vandaag w-ordt ontdekt, ^geen 

gevaar
meer oplévert zodra mén het kan identificeren. Deze

grootsprekers zullen v,o,orzeker op hun tong gebeten
Ëebben, wanneer ze de twee droevig" ongevallen
van Oostduinkerke en Houthulst hebben vernomerr.

DE BEGRAFENISPLECHTIGHEDEN

,\_/ E"g talrijke îg-*ig!e . 
woonde de begrafenis bij

iiran korporâd Willy- VAN DAELE, vader van zes

kind.eren en amper àertig iaar oud. lV[en Tag zeggen
dat het hele doip aanwezig was_ in de kerk te Hout-
hulst, waar op zaterdag 4 april L970 gen plechtige
uitvaartmis werd gezo'ngen-.

Talrijke bloemengarven en vlaggen werden gedra-
gen in "de rou\Mstoet, \ruaaraan vele militairen over-
Ëeden deelnamen, o,.rrl. Majoor MARECHAL, bevel-
hebber vaï] o,mringd door zijn stafofficieren.

Tijdens de plechtigheid werden lijkreden yitge-
rptoken door âe Heei Byrgemeester van Ho'uthulst,
dbor 6,nze secretaris-schatbewaarder BAENTS en
door Kapitein VERSCHAVEN. Hie,ronder geven we
een groot deel van de rê,devoering door deze laatste
wggr.

Dierbare t,rierrd Willy,

Wfi staan hier rond U geschaard om afs;cheid te
nemen. Dit af scheid hadden we ons wel amders voor-
gesteld. Je bent Uw loqpQaan in ltet \eger begonnen
iot entoesiAsme, Uw blik gericht op de toekomst,

betrouwend op {.lw ieugd en op -lJw_ :hgtt .il '

7ô oprtt 1958 itns je de ràngen l)an 4"t 2de NIur' :

a"pot te Wesiro{"beke versterkeyt. 4ît -iong rnun"' ')'

vernieuwer rtolbracht ie flw dagelii'ltt" taak i " -

n&wwgezetheid en vreu'gde" Iedereen 'lceek met {-"'

Uiia htio, U op am Uw werklust en onverdrc - i
i jver.

Uw idealisme stuwde U verder. U wou ontm.i! ''. 
''

w,o,rden. Met fierheid hebt U Uw breve! .ge!t: :' 
;

ion speciatist-ântmiiner en op 25 maart 1968 k\'"'' ; i
bii het tweed" p"ioton vai de ontmiiningsdie "' ,

heàI eenvoudig, heeî gewoon. tlw droom was we :'

tiikheid gew,oîdem. HZeI vlug hebt U onze symq:' ' :

gewonnen. Je waart een voorbeeld door Uw ',"'il
-'gezindheid, ook als de taak lastig yGS- Je sT:; : i
itàeds par'aat Willy, in alle omstandigheden. C''-'r' l

werk was U te Zvrya,ar. We verlieZ€n U Zo erg.

Op 25 oktober verlederc iaar, waart i", ook 'L' 
.J

wiîtig bii ons bii het M)egnemen en vernielen vaî: :

g"r*Tortiike bont te Kortriik. Uw ogen glamsden ', "' :

iierheid' bii de o,ntvangst _op - het-. stadhuis nG" ' 
' :

'goed volbrachte Cagtaalc. En. dan de bekroning ; : :

ielukwensen va?twege de staf chef ,of de Landmr. ' l

î, Brussel. Ook voir U werd toen de Medailte 1) '"'
o Moed en Zetf opoff ering >> aangevraagd. Het st :.i
tetijk ongeluk' tà Oostdùinkerk-e van onze 7 kc: : -

nodrn-On"trniiners vun de Zeemacht haC U nieî : '

geschrikt. U- voîhardde voor .Uw hy!:.7çzin en r'., ';"
-Uw kanzeraden. lI et levem driif t, Willy, woens - t

,rt,erd U plots uit Uw dierhsar huisgeztn -wegger" .

Pijrcîijk ?s het voor hen en voor ons. Stil kowten ''^ |

{J'een taatste groet brengen. We wete.n dat ie :, 
" 

t

waken over Uw dierbaren, over Uw gekwetste 1)ï-" ,:

den en over gans de omtmiiningsdienst die de ; ':
dracht verder- Zet. We vergetem U niet. Mocht ii " '

I

l:(_i

voorbeeîd, Uw moed en dîtigezindheid steedsvoorbeeld, Uw moed en b Ltl gezl?Tdhetd Steeds (" !

stimulans' zijn in het vervuilen van de dagelii 'i'
plictct.

U bii het tweede peîoton van de ontmiiningsdie '- ' 
,

steeds paraat, Willy, in alle omstandigheden. Ç"{'',, '-

De Verbroedering va?î de Ontmiiners betuig! r "''
de familie haar opiecht medeveoelen en belooft.i''':
ze hoo, zal bijstàan om deze piinliike en moeil. "--;

periode te boven te komen.

Dat Hii ruste in vrede. God hebbe ziin zieî-

Vaarwel, vriend VAN DAELE.

r



; çTATUUT VAN DE GEA4OBTT]SEtrR.Dtr.
De tekst van het rvetsontwerp betreffende het er-kentelijktrreid-sstatuut ten voordele van de neigischegeFobiliseerde of "ia"t- a" wapens gehouden mili-tairen tussen 26 augustus 1g3g'"o, I mei lg41 werd

patgenomen door CESAC (cornmission d'Etude dela Situation des Anciens Combattants) ;";; merde 3e en 49 onde'commissies op 2.6 februari 1970.Er werd onder, andere g"r"gâ :
overwegende dat de B-elgiiche militairen, opge-roepen of onder de w?pens [ehcu,cen, g"cri.rd. deperiod 9 26 augustus 1939 en é neei lglllaàôr-âit feireen belangrijk moreel en financieàl nadeel hebben

ondergaan ;
wensende in eqn geest v?n rechtmatige zorg, d,ezeleernte aan te vulleiivocr Ce militaiien die hun bur-' g"tplicht volbrachte,n, hen een morele r;;il; ver-lenen, hun- pe_rsoonlijke vercxienut"r, te belonen ende erkente-lijkh.eid van de natie te co,ncretiseren ;Artiket l_: _a)- De periode begrepen tussen 26 au-gustus 1939 (inbegrepen) en B mei rgqs (irrb*goe-

pen) is aangeîomàn àls ôorlogsroeirand.
De laatste datum wordt veilegd rr*u" ls aLrgus-tus 1945 voor de. ggrlg-g.roperati5s tegen Japan ennaar 25 februari 1946 ( ) *ioc, de opàraries ïu, deontmijningsbatalions. ' ---
Artikel 5 : De begunstigden van d,eze vrret zullen

een geinclexeerde rente van 250 ftr. per gepresteerde
sernester ontvangen

ùa btt eerste sêmester telt elk begonnen serï?esterr/ccr 6 maanden indien de prestaties ten minste 60iagen duurdeïr. 
I - ^:4rrrr ''

Artikel 7 : De ren-te zal jaarlijks aan de rechtheb-lrenden worden uitbet aald, 
"uttâf t-l;; og.rrbiik darzij_de ourder,dom van 55 jaar bereikt hebû"rr.

Hier is weinig a,art toe, te v'egen al was het maardat recht wordigegeven aan hg; di*-i" de las t zaten.
\Â1ij zullen hieîfr lui"r *e terugk;mer.

TER HERINNERING GEVEN WIJ HIERONDER
DE BENAMING EN DE NUMMERS VAN DE P.R.

DER VERSCHIILENDE AFDETINGEN -,

Brabant : P.R. 8L73.53 - Verbroedering der Ontmijners van
Be'lgië - Provinciale Afdeling BraÈant , p./a. DEIHEZ,
Fr., Louis Jasminlaan so4 - il50 Brussel.

Henegouwen : P.R. L8t9.4g - verbroedering der ontmijners
van België - Provinciale Àfdeling Henegou\ ren , p./a.
VÀI'TDHRICI(, Ad., nr3 du sel:len, 5 - 6910 Gcs::lias.luik : P.R. zgoz.rt - verbroederirg der ontmijners van
België - 4000 Luik.

Àntwerpen : P.R. 15g0.zg - verbroedering Belgische ont-
mijners, v.z.\Ar.D. - provinciale Afdeling Antwerpen :p'/a. de heer DREESEN, Paleisstraat 44 - p000 Àntweïpen.

oost-vlaanderen: p.R. 1501.64 - verbroedering Belgische
ontmijners, v.z.w.D. - provinciale Àfdeling ôost-ùlaan-
deren, Gent , p./a. de heer DESMET, 1ouis, Mais-
straat 105 - 9000 G,ent.

West-Vlaanderen : P.R. t4g7.zs - Verbroederirg Belgische
ontmijners, v.z.w.D. - provinciare Afderlng "\Mest-

' Vlaanderen, Sint-Andr,ies , p./a. de heer BORIES, 
.R.,

Zandstraat Z7 - gg00 Sint-Andries.

ÆfdeHmgr

Brabclnt

Op zondag 10 mei tgro werd dringend een algemene
vergadering belegd. Op het programma stonden twee
punten :

de verkiezing van een Voorzitter, en

het voordragen van twee kandidalen vooï de beheer-
raad van de Verbroedering.

Ondervoorzitter
vocr geope;nd en

GUILLAUME verklaarde de vergad"ritl.\-/'
drukte zich als volgt uit :

Mijnheer de voorzitter van de verbroedering,

Beste Vrienden Ontmijners,

<< Vooreerst bied ik U mijn verontschul,digingen ââïI om-
dat we dringend een algemene vergadering van de afde-
ling moesten bijeenroepen en omdat daartoe deze zondag-
voormiddag werd uitgekozen. Ik ken de toewijding van
de aanwezigen op deze vergacering en dank er hen zeer
hartelijk voor. Ik begrijp hen, die omwille van persoontijke
verplichtingen niet konden hier zijn.

> Zoals iedereen onder u weet, werd deze vergadering
noodzakelijk door twee bijzonder zware verliezen, die de
af deling sedert enkele weke,n hebben getroff en.

) Ik noem hier adjudant Joseph tFloosr en Majoor
BONMARIAGE, die ons plots ontvielen en die beiden al-
lid van de beheerraad van de Verbroedering, dienep/'
vervangen te worden v6ôr de e.k. aigem,ene vergadering
einde juni. >

Na een hulde aan onze dierbare afgestoïvenen werd het
woord verleend aan secretaris-schatbewaarden DEIHEZ,
die heI ontbreken van kandidaten betreur,de. Daarorn zal
ondervoorzitter GUIIIAUME het voorzitterschap a.i. waar-
nemen vaïr de af deling Brabant. Bi jgevolg zullen hij en
makker PIEREUSE aan de beheerraad vooïgesteld worden
tijdens de komende algemene vergadering van de ver-
broedering.

Tijdens deze vergadering werden schikkingen getroffen
voor de deelname aan de begrafenisplechtigheden van
onze vriend ch. DE POORTER, wiens overlijden men zo-
pas vernam.

Ook werd aan de vergadering het afsterven meegedeeld
van Mevrouw Yvonne VANIERBERGHE, echtgenote van
makker Henri PLUMIER van het re ontmijningsbataljon.

(*) Voor ons voor"ziet de wet de datum 28 februari 1946.
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OTretrleden

IvIajoor BOI{ilIAR.IAGE overleecl te Schaarbeek
aan à" gevolgen van een hartaandoening, diq hij
enkele tijd tévoren had opged aan Hij werd ûp
zaterdag 

- 

L9 april t\ààY ziin laatste rustplaats ge-

bracht, ver gezeld van zijn intieme vrienden en ven
\r ,ertegenwoôrdigers van de Verbroedering , orrze vlag,
Aeneiaal BEAIJPAIN en andere ofiiciererf..

Vooraleer de roLl\Mstoet vertrok hield ,crtze Natio-
nale Voorrzitter GEORGE een zeer scho'lre lijkrede,
waarin hij de loopb aa\t schetste van lvlajoor BÛN-
MARIAGE. Hieronder geven we e€n lang uittreksel
van deze redevoering.

Voorzeker houdt het noodîot niet op cle Verb!^oe'
dering der Ontmijners van België zwaar te treffen.
Nauwelijks eerL jaar geleden eiste de ramp van
Oostduinkerke ze,1)en sîachtoffers onder de o'wtmii-
ners r)an de Zeernacht. Enkeîe weken geîeden maaide
de ontploffins v&n moordtuigen te W estrozebeke
een van de anzen weg en werden zes anderen zwaar
gewond.

Vandaag bewenen we een v&n onZ€_pioniers, een
v&n onze << anctens >>, Majoor BOIrr.MARIAGE, onder'
voorzitter van de V erbroedering.

W e gaan hier de lange loopbean als militair van
Majoor BONIVIARIAGE niet in herinnerimg breng€ft,

,, ,'xoch zijn verdiensten als weerstander.v<-/ 
AIs beveîhebber der Overseiningstroepen werd hii

sedert 1944 bij het Ontn'tiiningskorps ingeliif d" Vacr-
eerst werd hii aangeduid vaor de generaîe staf van
Gemeraal SEI/R,I/V. Daarna werd hii overgepîaatst
na.6r het le Ontmiiningsbatalion, gekantonneerd in
de Ardennen, waar hii adiunct werd van Maioor
PLACET.

Als gepensioneerd officier maaîcte hii sedert 1945
deeî itt van de Beheerraad vG?? de Verbroedering
der Omtwtijners, die pas opgericht w&s. Spoedis
werd hem de deîikate taak van hoofdredakteur van
o'ns bulîetin o OnZe Ontrniiners " toevertrouwd.

De& taak vervutde hii nu trog, tegeîiikertiid wtet
de functie van ondervoorzitter, die hem kort daarop
werd toegewezen.

Opgevoed in de harde school van de militaire
tucht-, was Majoor BONMAR.IAGE streng voor zich-
zelf. Het verschijnen van het bulletin, spiits de
moeilijkheden die ntet het opstellen van zulk bîad
gepaard gaan, was een van zqn voornaamste be'
sîommeringen.

Hii had een flinke pen en ziin artikels waren
steeds gekenmerkt door hoge vaderîand'Livende be-
zieling en burgerzin.

We betreuren het heengaan van verscheidene 
,fameraden'

Àfdeling Brabant
Àdjudent Joseph tHoosT was een onderolficier van grote waarde; die reeds

deelnanr'âan de giote oorlog 1914-1918 en zijn loopbaan beêindigde op de Gene-

rale Staf van het S.E.D.E.E.O.
Onze betreurde Generaal SEVRIN had voor heni een grote achting.:'flij was

lid van de verbroedering en de aldêling Brabant vân bij het begin aI. Tot zijn
'ldatste dagen'heelt hij steeds een bevoegde en ioegewijde activiteit aan de .dag
gelegd, w-aardoor hij alle lol verdient. Immers hij heelt recht op onze algehele

Ërt"trt"tiltneid omdat hij gedurende vele jaren het secretariaat van de _ald3t11S
Brabant waarnam. De laatste jaren werd hij zwaar beproefd. Zijn gezond_hs.ta u"9t

te wensen over en tegenslag in de lamilie bleel hem ook 'niet gespaard. Spijts dit

^tt^^ l^l^-t l-ii ^.^^r^ a^a^r"iar LI;i i1 zel! hescheid.en heen3regaan... Slechts

enkelen onder ons *"id"t bijtijds verwittigd" om hem ee'n laatste hulde te

brengen.

Ziin oppensioenstelling tLet hem to'e hgt Srootste
deet va;2lin tiid te be*eden clan onze Verbroede-
ring Cok *ot hii onze officiëîe vertegenwoordiger
op-de plechtigheden v&n alle qar4, .waar de aanwe-
zigheid ,on d; ontmiiners noo'dzakeliik werd geacht-
Ztin innemendheid en mitczaamhe-id warçrJ legen-

darisch, zijn uitgebreide kundigheden hadden van
hem een ideale partner gemaakt. W e Ziin ervan
overtuisd dat ziin persoonliikheid vele mensen syrn-
pathie[ heef t ge,steynd voor de z(rak vctn de Ontmii-
ners.

Gedurende ziin laatste activiteitsiaar QeeJt hii
uitslwitend getracht de verwezenîiiking te -bekomen
vsn de moiele en materiële eisen, die door onze
V erbra,ederircg waren voorgesteld. Met medewerking
v&n andere {nvloedrijke [eden van de Beheerraad
had l'rii in mircisteriëie 'lcringen gehgor gevonden.

l{et lot 'lceeft niet gewi'lÂ dat hii deze verwezenlif
king, welke 

'we allàn betrachten, mocht beîeven.
Denk zii zijn dynamisme en ziin org&nisatiegees-t

"werd Maioor'tsONMARIAGE ook Voo'rzitter van de
afdeling Brabant.'Men-heriytnert 

Zich nog met ontroering de ver-
schiîîende plechtigheden -en 

vergaCering€fr, di" hii
op tottw Zette : de bedevaarten aan onze dodeng-e-
Cenktekens verspreid over gans tseîgië, 'het iaarliikt
gezeîîig vierarurfie, wqorop-hii zo graag onze wedu-
xryen eî4 wezen terugzag...

Ik kan voorzeker niet alles vernoemen.
De VerbroeCering der Omtmiiners is enorm veel

verschul*igd cL&n ltaar ondervoorzitter. Hi.i verlaat
ons, mazr-de herinnering aan hern za| bliiven leven
in ons ?tart, zoals het aandenken a.an ziin roemriike
voorgangers : Generaaî SEVR//V, Maioor PORRE'
WYCK en Majoor SAMYN.

Aarc zijn treurende weduwe, aûn ziin geliefde zoon,
a&n de farrcilie bieden we ons diep medevoeîen aarl.
IVlochten deze oprechte gevoeleis enigsqims troost
brengen efro in Ceze pijnliike omstandigheden, hun
zwaar îeed wat verlichten.

Vaarw'el, mijn goede Majoor, rust in vrede.

Makken Charles DEPTCRTER, onverwacht over-
leden op B mei, oud-ontmijner van het 2e Ontmij-
ningsbataljoh, was een van onze trouwste leden.
Hil was ook de bezieler en de bollige vent op al onze
vergaderingerf,. We voelen zijn verlies aart als dat
van een vriend.

Aan de wedurt en van cnze twee vrienden biedt
de R"edactie van het tsulletin haar innig en orpecht
rouwbeklag aan . Ze verzocht hen de bétuiging van
haar eerbieCige verkleefdheid te willen aanvaarden.
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ÀLGEMENE VERGADEnING OP 28 JUNI I9VO

Dagorde

""oespraak door de Voorzitter.
- /erslag van de Schatbewaarder,
-ierslag door de Commissarissen-Toezichters.
Ontlasting te geven aan de Beheerders.
' itatutaire verkiezingen.
Dprichting van ""t nieuwe afdeling.
-/aststetling van de biidrage voor L97!.
Cioedkeuring van de begroting voor 1970.

-\.llerlei.

Uitgaven

Ovgrliidons .....................o....r..r............ 5.095

Hulpvgrlgninggn . ... ... ..... . ... ... ...... .. o........ 9.005

Huweliik l$ezen
Studies wezen

. . . . . . . . . . o . . . . . I . . Ç ... . . . . . o . . . . . t . . 1.5Q5

..r.. o o................ 4.7t0

7.030

6.215

5.000

83.016

.\-/
5.591
7.858

5.193

Statutaire verkiezingen
)e hiernavermet'de beheerders zijn uittredend en her-

I '-sbaar : BORIES, COGNEÀU, DREESEN, GEORGE, MEER-
5..1'{ÀN, TERLIN en VANDERICK + 2 BRUSSEL.

{lommissaris ' ITTERS.

P.R.
Bank

Credit op 3t-t2-68
83.016

L7.916
726--n :k

18.642

l:
litl

Voorschot aan de afdglin'gen .i....................,.. .....
Verscheidene manifestaties

àI,"i;T'...:..............................:......:... ri:ii3

- 

94'566

. ...... . .. ... r.. . .. .... .. ... ... . ........ o. 15.886Bullgtin .............................. . o.......................... o ô 15

IJ.F.À.C. (biidregê, enz.) .... ...... ............ r.. ... ... ........ 9.624
Behegr ........... ..................... o......... '.... o.......... ltr70z
Crgditsaldo dgr bgwgrkingen .........o.................... 5.195

Credit op 3l-12-69

Dgbgtsaldo van de bgwerkingen .............o..........

t9.642

De Verbroedering bezit bovendi,en voor 652.000 F {nomi-

nale waarde) aan titels, in de Bank gedeponeerd.

\-;'
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