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Volgens sommigen is dit bulletin de band, die de leden van onze Verbroedering met elkanr
verbindt. In"derdaad ls âlt bulletin als de koord bij de bergbeklimmers. Het kan zells in zekere zin
beschouwd worden a\s de eerste r)an een groep bergbeklimmers.

Maar een goede koord - en de ouderen tan de Genie zullen ons niet tegenspreken - heeft
slechts waarde door haar strengen, die de verbinding zijn van talloze draden.

Dit bulletin hee-t't alleùn waarde door hen, die het lezen en helpen. Het bulletin helpen bete-
kent ook het verspreideh : na lezing het overhandigen,aan een ,,, Ancien r, die ziin biidrage niet meer
betaalt. Het helpen betekent ook yan tijd tot tijd zijn belangstelling tonen door naar de redactie te
schrijven. Dit bulletin kan spijtig genoeg al de nod.en niet voldoen : indien het- zijn -leden info'rmatie
moei geven, moet het ook itiliâen vooi hun idealen en hun eisen. Maar het kan de actualiteit niet
voîgerl, omdat het slechts periodisch verschijnt. Het bulletin kan geen in't'o1matie schep-pen, het ziin
de"afdetinsen die de medàdelingen aan de redactie overmaken e?,x ze opstellen. Bijgevolg ziin het de
leden, die"bijdragen tot het opsiellen van dit buL\etin, dat loals de koord hen allen samenbindt.' 

Onzb vrîenden uit hei actieve \eger hebben zich gegroepeerd in een afzonderlijke afdetingS
eeschieden yan de provinciale afdelingei van onze Verbroedering en ze zijn reeds goed gestart. Het
îs rcgetijkertiid een-noodzakeliikheid en een gemakkeliikheid voor hen. We moeten hierover verheugd
zijn,"want zuiks betelcent een aflossing en eei continuïteit voor de toekomst. Er bevinden zich immers
oitder hen ,, anciens " uit de heidenpeiiode, er zijn talrijke nieuwe gelichten, met wie we grang zouden
nader kennismaken.

Ik hoop dat ze nog talrijker zullen aarnuezig zijn op.onze.volgende uergaderingen- Ze zullen
weldra de gele[enheid hebben te'Stavelot, o'p Ij september e.k., tiidens de bedevaart naar het gedenk-
teken, opgéricfrt ter nagedachtenis yan aI dè Ontmiiners v-an België.-We-zouden ze willen zien in uni-
form, wàit we moetenhet wel eerlijk toegeven, het zijn alleen ahijd militairen, niet behorend tot de
'g.V.D.O., die deze plechtigheden met hun- aanwezigheid opluisteren. We zouden hun willen vragen dat
ze ons zouden helpèn om nog tatrijker te schijnen en blok te vormen met ons. Want f.eiteliik .ziin onze
belangen dezelfde- aîs de huine : de erkennig van onze rechten, de GLANS v.an onze faam-zullen zeker
op hùn WEERLAATST worden. Indien we ei toe komen de Ontmiiner uit de vergeteîl4oek- te kriigen,
zutlen ook zij, misschien nog in meerdere mate, og d9 voorgrond tredert.-Het is nodig dat we hand
in hand samèngaan. Niet alleen bij begrafenisplechtigheden moeten we elkaar ontmoeten ! Niet alleen
bii een ongeval-dient men over de omtmijners tè spreken. Integendeel,,iedere dag moet.he.t publiek we-
ten dat er-nog Ontmijners zijn in actieve dienst. Daarom moeten ze fi,er zijn o'p hun.badge.

Bij tlet lezen van hei verslag r)an onze algemele vergadering, die op 18 iuni jI. gehouden werd,
zult ge zien, beste karneraden Ontmijners, dat eei grote-sta.p 1)oorwaarts werd gezet-door onze Verbroe-
dering. Dit is dank zij de inspanningen, de verschillende stappen, die werden ondernomen door ver-
scheiâene leden yan onze Belteerraad. A\les werd nog niet bereikt, want we beschouwen het aLs onze

1çlicht nog andere gewettigde eisen te verweTenlijken..' ôm dit te bekomln moeten we verenigd én talrijk zijn. We rnoeten oms vertrouwen blijven stel.-
Ien in onze 1)ertegenwoordigersi die we zelf hebben gekozen en die zich zonder "verpozen veor ons
inzetten, die gedildig volhirden omdat ze 

'zich 
sterk vo-elen door onze steun en weten dat ze onze zaak

zullen winnenl Het ii dus voor ons een pLicht hun onze dankbaarheid te betuigen door talriik nq.ar onze
vergaderingen te kornen en onze plechtigheden bii te -wonen." WeIk prachtig ttoorbeetâ van ùnbaatzuchtigheid geven zii ons niet in een wereld, wqar de echte
waarden zo dikwijls worden miskend en zelfs beschimpt, in een wereld waar de zelfzucht heerst !

En hoe zijn ze niet bezield met die edele burgerzin ! Laten we hen voor dit alles danken : de
kleinen of de grotèn, de nederigen of de meer bekenden.

zeggen we hun eenvoudig : Dank u I 
De Redactie.

PIËREUSE

Steenweg op Vorst, 284

1o6C nnus$E;-

AUGUSTq"JS 1970



Onze ^H,lgemene Vergcdering gehoudend te Brussêl
ogl uondclg

\M,eer aanknopend met ,de traditie, heeft onze ,algemêilê

verg,ad€ri:ng plaats in de < Galerij Ko,n;ingin Fabiola > van
de V.C.rif., Regentschapsstraat te Brussel.

De vergadering zotJ beg,innen te 10 uur 30, m:aar zoal,s

h,et behoort, z,ij,n rreeds te 10 uur talrijkê ofl,trnijners en v,ele
echtgenotên in de drankzaal aanw;ezig.

\Manrneer te 11 uur de Voorzitt,er d,e vergadering voor
gê,op,êfld verkla,drt, kan men moeil;ijk nog eein plaats be-
masrht,igen. Me,er dan 100 persoine,n hebben de oproep v,an
de behê,êfrââd beantwoord. De telaatkom,e,rs firoiêtiêrl recht-

staan ,of zo goed, zo kwaad mogelijk, op de trappen pl'aats
nerïen.

Aan het bure,au bemerkt rr,ên volgend'e p,êfls,onaliteiten :

de h. GEORGE, Nationaal Voorzitter, ere-ondêrvoorzitter
Ko,mrnan,dant VANDERYDT, de o,ndervoorzitt,ers IINDEN,
ItrNOTTE, de h. VAN CTEVEN Êrr bestendig secret,aris
BÀENTS.

In de zaal bevin,den zich de l,êd€n van de beheerraad :

de voorzitters êr! comitéleden van d'ê v,erscheiden,e afde-
li,ttgen , de heren DEIHEZ, DESMET, DOHET, GUIIIAUME,
PRIGI{ON, TINANT, e.a.

Zoals flêar gewoonte zijn vel,e d,ames,Erârrwêz,ig, onze
Meter, Juffrouw SEVRIN ; 'd,e dames GEORGE, DOHET,
IINOTTE, VÀNDERYDT, ê.'â.

Rede van de Voorzitter
Mevrouwe,n,
Mijne Heren,
Beste vrien,d'en Ontmijners,
G,edurende dit jaar W7A vierde ,rtlên met pracht en pr,aal

de 25,ste ve'rjaardag vâirr ,de bevrij,d,ing van het Land. Me'er
dan 5 lustrums zij'n,ook v,erlop'e'n sed'ert de oprichting v,an
d,e Ontrnijningsbataljons en de periode gedure,ild,e dewel-
ke er nieuw l,even w;erd ingebl,aze,n aan de enkele be-
straa,nd,e siectie,s. Ftret was inderdaad oîgêvêêr Zê,s m,aande,n
v66t de bevrijdin,g dat ,nieuwe ontmijners 'de rangen v;an
de bestaand,e e,enheden kwam,en verv'oêgen d,oor h,et ,op-

roepen van officierê;n en de 'recrut,eri,ng v,an vrijwilligers
die onmiddeltijk en met het g'ek'end,e succes ,â,êrr 't werk
werden gesteld i z'e b'etaalden rnoc,ht,ans iee,n z\Mare to,l aan
de slachtoff'erslijst die,onzeeenhed,e,n biezo,nder trof.

\fiI'e Ïrebben tot heilige taak de :nagedacht'e,nis v,â.n ,o'nze

roennri jke ontm,ij,n,êrs, g,etnoff,en in de mijnenvel'den, tê
verer,e'n en te herd,enke,n ; wê zullen o,ok al onz,e ,overlede,n
makkers gedenken elie 'o,ns hebben verlat,e,n n,a alles te heb-
ben gerdaan wat in hun rnacht 'w,âs, t,en,e,inCe de f,aam van
onze Verbroedering hoog tie houde'n.

Na onze dappere en t,e Vroeg verdwe,nên oversten, Ge-
neraal SEVERIN, Majoor SAMIJN e,n M,ajoor PORREWYCK
aan wi,e we gi,st,eren ;namidd,ag nog €ên waardri,ge bloe-
menhulde brac,ht,e,n, kwam de dood 'o'ok dit jaar nog twee
welbekrenrd'€ f igur:::r van onze Behenrraad wegrukk,e,n :

Àdjuda$t L'tr{ooST en lvlajoor BONMARIAGE die beiden,
in hun eigen rol, het vaand;el vian oflz€ Verbroerd,ering zeer
hoog hebben gedrragen.

Onze vri'end Jo'seph verliet ons, volg,e:ns zij,n wê,rrs, in
alle eenzaamhei'd. Onze OnCervoorzitter werd door een
sterke vertegêîwoiordiging vê:rr vrienctren inaar zijn laatste
rustplaats gebracht. H'et \ rias voor ons 'd,e gelegenheid
cffic,i'eel en op p'lechtige wijz'e al o,ns verdriet uit te druk-
ken flopê'îs zijn te vroeg heengaan en tevens dê nadruk
te legg,ein op al hetge,e,n hij ,deed voor de ver\Mezenlijking
en de verhevenhei,d van onze gro,epering.

28 iuni 19?û
Noch d,e ê'ftey noch de andere moc,ht h,et geluk Èmaken

de verwezenli)k,ing v,an. onze nevindicat,ies te ku,n,ne,n be-
groete'n, Cese ieVindicaties waarvoor ze z6v,o'el hadCen
ged:âan ,en waaro\r,er ik bi,n'nen een p,aaf og,enblikken
nad,er z,al uitwijden.

Ve,rl,ede,n jaar herr;innrerd,en we U, als inleiding v,ôrr o;ns
jaarv;erslag, aan het ongeval Cat zich te Oostduinkerke
heeft vioorgred,aan ,ê,n ,d,ie n,iet minder dan 7 slachtoffers
v,ên de Zeennacht had geëist r dit jaar hadd,en w;e het
verlies te betreurêrr v,â.T1 ee,rl van de orrzên bij de ontplof-
fing van Westrozebeke \Maar ook 6 zwaar ge\ r;ond,en

filoe;stêir geteld worden.
B,edo,elde ,ongtevallen brac,hten in herinnering bii het

publiek publiek dat doorgaans geneigd is te vlug te
vergeten dat de Ontmi jrners steeds in 'de bres staan
en hun ze'et gevaarlijke opdracht blijven vervullen zoals
ze dit dederl voor 25 jaar.

Ter ,rïâgêdachten,is van onze dappere voorgangers en 'V/
van ,al de slachtoffers der Ontm,ijn,ing vraag ik U enkel,e
o ge'nblikken ingetogenhei'd.

Ter geleg,enheid vaî orÈzê Algemene Vergadering van
L969 onderh'ielde,n we U breedvo,erig over het Wetsv,oor-
stel dat bii d,e Senaat ingerdi,êild werd door Sen,at'or leo
VÀN ACKERE.

Dit voorst,el streefde er spec,i,aal naar ê,ên strijd,srente te
zien toekenrl€h. êân dê ontmiinêrs voor de p,eriode lopend
tusse'n de datum van hun indiensttredi,ng ,ê'î 28 febru,ari
t946.

Dit wetsvoorstel werd d,oor de Co,mmissie van Fi,nanciën
in overwegin,g genome,rr i de heer COOIS, Vice-Premier
e,n Min,ister van Begroting belo'ofde stellig dat rd,eze kwestie
z'ou ingelijfd w,ordiê,rr i:rr êê.n wetsontw,erp dat ê,êil.S en voor
altijd ,d,ê naslepen vâil de oorlog zou regel.en. Zoal,s U
weet is dit wetso,ntwerp het resultaat v,an @,@i11 Fê,êks studies
op touw gez,et door d,ê ac,ht gro,t,e verenigingen van Oud-
Stri jders.

H,et 'is op 23 april t97o dat het wetso,ntwerp nr. ôsr bii
de Kam,er van Volksvertege,nZoord:ig,ers werd neerg,elegrd \;/
en in het begin van de maand juni reeds werd het ,gte-

st'ennid. Thans is bedoel,d wetso'ntwerp ,in o;nderzo,ek bii de
Senaat en dat verled,en donderdag ge,stemd werd. Het
ontwerxr d,at meer dan 60 artikelen bevat brengt een uê,€ks
verbeteringe,n aan de inv'aliditeitspensi,oeinrê,n, aan de pern-
sio€nêî der weduwen ,en 

'â.sciêfl,d,êrrt'ê,n van beide oorl,oge,n.
Nieuwe categori,eên ge,n'iet'ers van ,de strijdersrente kome,n
in aanmerkingn waarond.,er d.e ontmij,ners, ,die uitgeslot'en
bleven in het kader van de vroegere wetg,eving.

Terwiil de ontmijnersinvalieCen ook zulle,n genieten van
de nieuwe vo,ordel,e,n voorzi,en in dit wet,sofl"tw,erp, zullen
de ontmijn:êrs ook voldoening krijgen in v,erband met het
biizonderst'e pu;nt van hun eisenboekn namelijk de strii-
dersrente.

Ziehier de tekst die wer,d ingelast in v,ermeld on:twerp,
houde,n,de wijziging vâ;n de wet van 24 april 1g5B betref-
fende het in voegebrengren van dre ,strijde,rsre'nt,e :

c Hebbetr recht op de striidersrente :

,> 7o de militairen en burgers, die gedu,rende een totale
durur van ten miraste zes nnaanden onder Belgisch bevel
utêvden aàn$ewezelr vsor de opruiming en de vernietiging
vah ontploffin$stuigen op het natiosaaal grondgebied tus-
sen 28 *tbi !9&0 êsi gB fetrruari 1946. >t
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Deze tekst geeft ons bijna voll'e,d,ige voldoefling. Inallereerste instan-tie word,t er h,et g"r*l ,geregeld, van deontmijners die in di,enst trad,e,n einde tg4,+ il.,**t ,il;ht,
ein,d,e f'ebruari 1945 officieel w,erdên ingelijfd, verm:its deo:ntmijning <,als burger > irn aanmerking *orât ,gÊ&ofilên.
Er bliift nocrhtans uit te rnâ,k,ên of het stamboek i; "r""t-beerliike inlichti,ngen bev,at, r1 is te z,êggsn ,d,ê toetredingbii h'et leger als burger. Er w,erd 'o,ns hierop bevestigend
geantw,oord zodanig dat wie kun,nen besluitÀ,n dat he,I ge_v'al van d,ê burgers g'n,stig zar w,orden ,opgerost.

Bliift nog uit te r::rakcn of cit ook Ïret gu;l sal zijn 
'ocïdegenen onder oin,s die in bezet Duitsland gi,nge,n ontmij-Rêll' Indien fil@rl 'aanneemt dat ( gêrô,ri vecht,en in K,orêâof in 

,Japan ) medereit ais .;;i";ri;;;rt; ;il ;r;;;";;ons af w'&*-rofiI de ontmrijning in- bezet Duitsland ni,et in
ê.ârrrrrlrêfkirng zoU kom.,en.

De st,Lrdie van het wetsvoorstel liet ons cus ,een p,aa,rkl'eine leem:ten v'aststeilen di,e zeker e,n vast binne,n af-zirenbare tiid eïr 'dank aan de enk,ele k,l,eiine revindicatiesdie rnadien werden 'gpgeworp'en, gunsfig zulle,n opgelost
worcien.

pg -Bedoeld 
voorstel voorzi'et ,êver!.êê,n,s ,ee,n. p,en,sioen t,*,rr.\/ vo_ord'ele'n \ran d,ê weduwen v,an somnnige g,àk*"tsten eninval:i'ec@n vaïr de ooriogr 4a-q5. over w,at gaat het ten_slott'e ? om rechth'ebbenJe te ziin van êrên weduw*pen-

sio'e,n dient d'e weduwe het bewijs te levere,n dat haarec'htgenoot ,overre,e,d tengevorge .r*rl. de aand,oening waar-voor hij invaried werd. verkraard, ,of nog, te bewijzen catbeco'elde invaliditeit voor mi,nstens 10 % o,orz,ââ.k was vand'e dood van haar ,ec,htgen,oot. I,n d,ez,e laa'tste vero,n,d,erst,el-ling, zal z'@ recht hebÈen op de heift van h,et volledigpensioen.
Ingeval de invariec g,estorven is tengevorge van ,ê,ê,îaandoening crie geen rechtstreeks ,urË*rrà "rr".rot 

metdeze di'e aarnleiding gaf tot de to,ek,e,nni,n,g van d,e invali-diteit, za'i het weCuwêFensioe'ï'r" 'niet verschuldigd zijnmaar zal de w,eduw,e kunn,e,n aenspraak rn,â.kêfl op e,e,nverminderd pensioen (één derde ,àr, het ,nolrnaar pen-sio'en) in'd:ien 'de echtgenoot e'e,n oorlog,sgekw,etste was metten mi'nste 30 % invaliditeit. Dit is ,riu,r* voor drê inva-Iieden 4a-45. Laatsvermeld pensioe,n zal ook v,aïï ambtswe-ge word,en to,egekend jndie,n de echtgenoot ê,ên invaridi-teitsperc'en:tage van te:n minste 6a % had. wsg*fl, ;l;d;:"
.99 Lndien de to'ekenning van B,e* vermincerd p,ê,rsioen n:ietonderh'evig is êârït om het êvÊ;ïl welke voorw,aarde voorde inyalie'den met 60 "/o n rnoete,n ,d,e gekwetstêrn rn,et g0 %invaliditeit niocrht,ans titul,aris zijn rur,,eorr kw,et,suurst'e,ep.De ontrniirrêïs hebben, in prine,ip,e, g,êê;,r enkere kwetsuur_streep bek.me,n on!. reden ,dat ,"', irotg*rr;-;" ilil;r";t'erzak'e' moesten 'gekwetst ziiin tengevolgre van ê,êrn recht-stre'eks contacrt rnet vijandetijk,e ,een-hed,e,n. Het spreekt danook \roor zich zelf dat er voor drê ,orn:tmijners een lichtewijzigitg d,ient tussenbeide te kome,n opdat ook de wedu-w;en \ran o,nz,ê gekwetste,n met g0 % invaliditeit wesrernshet h'anteren van oorlog,st,u:ig,en êvrêr,,ê,ens van ,eer1 vermin-derd p'ernrsioen zoud.en ktrn,nàî,g,ê,iliêtiêr.

f. ,#t

o'nze vriend,e,n v,an" het aatief kacer di,e ,onze goe,d,e tra-dities voortzetten hebben zich in ,êê;rr afzo,nderlijke afde-lirn'g verenigd. D'eze afdeling wordt nochtans beheerd doord'e Alge'mêf,riê st'atuten van de Verbro,e,dering. Ze oordeel-d'e'n t;erecht dat het nodig \Aras biizon,d;êrê ,eis,ein op hetvoorplan t'e brengen en namerijk d; ;, tot het b,ekom,e,nvan êên verme,erd,erirng van de toelage voor g,êvaar. zewe't,e'n d,at êêrn Koni,nkriik ts,esruit terzJke ,eerra:ng zar uit_gevaardigd w'orden. Dit koninklijk besluit heef t zijn terug-slag op drie versch;iilende Deportem,e,nt,en : h,et ministerie

van Landsverdediging, het Ministerie van h,et ope,nbaarÀTlt n het Minisr"ri" \r,an Begràiing.
ï1re hadden gehoopl u in di; '.rerËr,d. ook Êêr gunstig

. result'aat t'e kunne'|n meld,en. !1I-e zijn êr inochtans van ,ovêï-: tuig:d. dat h,et slechts olru, :êê,ïr Ll,"i,rre vers,chu,ivin,g zalgaan en dat o;r1zê vriend. tINorrE @,ê,Frs te firêrêr bii device-Prb1n-i9r, de h;êêr cools, e,n bii zijn K,ab,in,etsch,ef,
de heer SGUR, zal gaan aankloppe,n. laatstgeino,em,de over-heidspersonen toon,d'e,n zich in vele om:stârn,digheden alsechte verd,edigers van de zaak van de ontmij,rJrr.

Ï{et is on,s aangernâêIn o,rrZs vriend,eïî van het ,ac,ti,ef k,aderterug te vind,e,n op,ni,euw verernigd. in" d,,e sc,ho,ot v,êrr deverbroederirng. ze v,erzekeren de voortzetting van de goe-de tradities van hun v,ooïgangieïs e,Ir b,ehoud,,e,n de fa,amder Ontmijn,ers ,op êêrn hoog peil.
Ik houd rer ook 'aan he,n gut.tL te wensen in verband rnetde cyclus tentoonstelli,rgu,i. ,die z,e hebben verwiezentrijkt ;de eerst'e ging door te sà'h,aarbeek i zê was overtuigend ,enliet to'e hun Kas voor sociale doelei'nde,n merk,elijk aan tevu'lle,n.
Dii zet er rne to'e aan @êrïr nieuwe en warme oproep terichte'n tot u ailen opdat u trouw Ê,r ver,enigd rrogê brii-ven in de schoot \ran onue oude verbroù*rirrg. o,nzernacht is rechtstreeks evenre.lig met onue getalsterkte. Ditzal voor de Beheerraad 

- ê,âïr dewelke ik nogmaals huldebreng voor de toewijding die hii ,aa* de dag legt v,oor deverdedigi'g \ran T-Iw zaak .*- ee,n aanspori,ng ziin verdert,e blijven doorijveren.
Posifieve resurtaten zijn ,êr ; andere worden verwachtin een ,nabije toeko,mst.
Leve de verbroederingr vâ"rr de ontmijners van tsergië I
Leve Belgiê ! Leve de Ko:ning !

VERSF,"&,G \rAN DE $ffi$SATEË$VAÀRDER
De vcorgesterde balans wordt, na oprnerkinge,n vanKomrn,anda,nt DOFIET, goedg*t *.rib.--- 

-

VER$E,&,G VÀN DE CO&'II\IISSARISSEN
EN oNg'r'Asg'ENG vooR DE BEE{EERDER$' Volgerns het verslag van ,d,,a comrnis,sarissên-t;oezichters

werC het onderzoek van de reke,ningen juist bevond,ên.ontlasting wordt dus verreend aan d,e behe,erd,,êrs.Bij eenparigheid. van st,emnnen worcen vorgende be-heerders herko''e'n , de heren Èônres,-AbGNEAU, DREE-SEN, GEORGE, N4EERSEhÆÀ}f, TERIIN, VANDERICK.Op zij:vs b'eurt wordt d'e commlssaris ITTER5 herk,ozen.,-?. . !'llijn ook gekozen :

voor sektie Br,ab*nt : de heren vAhI EYNDE, pIEREusE.
voor de sektie < Active > , de heren cRÀBEEts ,êr BER_GES.

OPRSCB*TENG VA,hT EE${ NIEUWE .ê,FDE[[ISG
Ee'n zrieuwe afdering_ is opgericht. ze zar uitsiuitend derniÏitairen in actieve âienst- [o"up,€ïê:rr , d,e orntrnij:Rrêïs teT,ervurie,n ,ê,ït te Vle,strozebekJ, de ontmijrn€rs in Duitslandên van dre Zgennacht. 

' r -s4rrJ

VA$TSTffiIN.TNG VAN DE BTJDRA,GE
Eeenparig wordt beslist de bijCrrage ,op 60 F te b,ehouden.zoals altild zijn hogere bijdragln w,erkom.

GOEPKEURTNG VAN DE BEGROTI}SG VOOR Tg78Dit punt lokt green ,enkere betwisting uit.
ÀI[ER[ET

De heer vÀN ctËvEN herinnert dat ce argeme,ne ver-gadering tijdens de rïLeâiïÏd mei zou pr,aats hebben. Deze'i^renis zal te gepasten tijd in overw-egi,ng gêr,ome,n worden.



Onderstaand artikel verschijnt met de wplwill,ende toelating van :.DE BELGISCHE ONDER-

9FFIçIER >. Dir blad was her enige ;#;;g;ilFd;til ,tj" Èo'lomrien melding maakte van de jongste

tentoonstelling over de Ontmijning'

""iïyÉ,fËËrhruntlsrakîî'ii?îffi .ffiî,.1:',i,Ëîl'fl';?:T"rTii.?Jffi 5:l

""* 
i" h"i ulg"-""tr en de onderofficieren-ontmijners in het bij.zonder'

I

van harte
de ontmij-

om g uur opende de heer LENOIR, sghepç* yan
h*i ôp"nb àu*^Orr,d"nvijs van Schaarbeek, o'ffi,cieel

d.e tentoonstelling in àanwezighei{- van een klein
;;";;i d;"digde'; die no,chtans volledig overtuigd
\Mareïr van d; no,o'dzaak dergetijke tentoonstelliqg
te verwe ienhijken. In zijn toéspraak betreurde d"e

heer LENofC aut er tot nog toe geen wet gesternd
*.ia die de weduwen van de ontmijners, die in
bevolen dienst vielen, g,elijkstelt met d-e o'orlogs-
weduweû. De actualiteit herinn€rft ons no'chtans
t"géi*atig aan de duiste\c,- gev,aQttijke, ,ondank-
bfr,e, *uàr zeer noodzakelijkd ;aktiviteit die door

""r 
'handvol e,litesoldaten uitgevo'erd wordt, ten

dienste Van de gerlïl€enschap, do'or oorlogstuigen
o,nschadelijk te maken en te vernietigen.

Onder de aaïIwezîge personaliteiten rnerkten \Me

de heer GEORGES, 
-voôrzitter van de Ontmijners

van België evenals de bo,tptco'mmandant, Tajoo'f
NIARECÉAL, die speciaal rlit Brugge overgeko'men
was,

Van bij het binnenkomen trekt eefr groot, paneel
de aandicht, hierop ziin, met de nationale kleuren
als ondergr.ond, de fotôs aangebrqcht van de slach-
to,ffers vâir Oostduinkerke en, dichter bij ons, varl
Houthulst. Men is geneigd zich vo'or dit bord in
houding te ze:ttert en de nagedacbtenis te groeten
vaïI deîe ITtârfleII die in de we'rke,lijke zin van het
woord .. Slachto,ffer waren van hun Plicht ".

Verder vindt men er nog panelen die aanduidin-
gen geven ove,f de waarschrrwingsmiddelen, uit-
Ireksâs uit de pers, met statistieken ,over de akti-

Bii onze Ontmiiners
l

De ontmijners in Aktive Dienst o,rganiseer:den van 8 to't 11 mei in de tokalen van de gemeerb

tetijke zwemkom çan schaarbeek een tenioonstelLing" die tot doel had de aandacht van het groot

publiek, maar d.an meer speciaal yan de ieugd, te',trikken op de gevaren die nog kunnen opgelopen

worden door niet ontplotte oorlogstuigàn' alZ uu àe laatste- en zelfs uit de voorlantste oorlog dag-

tekenen.

viteitern van deze ( ongekende strijderrs >> die in
;;ffi;Ajd ;ri"srt,rig.,{ behandeten van de Mills-
;;;;;;'ii+-rs) iôr ylï"eboûrmen (404s), yut rivler-
Ëtiitt"tt iot qapahnbo,mme'n, om te eindigen met
eeïr vetzamJitig apparatuur 4i". gqbruikt wordt

"ôt het netraÎirerett ein ,o,llSChadelijk m:aken.

Tijdens het onderhou'd dat \Me hadden ID€t

majôo,, MARECHAL vernamen we d,at deze ten-
ffi;r;iaH"e het leven zag da,nk zii -het initiatief en
de d.oordrïS"*odheid van de onde,roffi,cieren', e'n

meer in hei bijzonder aarl deze,, van L Sergeaûten
BOURSE en DENEE, aalt wie we met genoegen

oit* hârte,lijkste gelui<wensen toesturen voor deze

opmerkelijke vefiM€zenlijking.

De tentoonstelling had plaats van 8 to't 11 mei,
dag \Maarop de scliolen vân Schaarbeek deze ten-
iàJ,"rietii"! konden bezichrige_n onder de oordee'I-
t<unaige tJlding van deskundige onder-o'fficie'fefi.
Deze manifest#ie mag zeker aanzien wo'rden als
âeel uitmake,nd. van een reeks aktiviteiten in het
Èad.er ., Le,g€r,Jeugd-Natie ,'. 'We twijfeleo €,f niet
àun dar hei feit Iich onderhoude,n te hebben met
*""tè" die er uitzien zoals andere, doch die da-ge'

iiJkr- d" dood onder ggen zien ,o,trr onze stranden
." bo,ssen o,ngevaarlijkle m,aken voor de vakantie-
gangers, à*r7d"r. jongere,n zal doen bgsrljpen heb-
6"rr" dai het Legef niét allee,n een school is waar
r""" iàert verniStigen, maar dat ziin-rol er vo'o'rlâI

in best;aat ztch ien dienste te ste,llen van €refl

gemeernschap Van mensen van goede wil.
B.o.o.

'\.,

\4.

Allen naat STAVELOT
op zondag 13 september 1970

L;



Rond de ,Gevaarsvergoeding
Reeds lang is er sprake vaq de aanpassing. v.an, deze

vergoeding en t"i! hadden de hoop gekge.sterd, het eer-

t;Ë u.tsihijnen in het < Belgiscti Staatsbldd > van het

nieilw K.8.,' op de a,lgemenê vergadering te' ku'rflefl
aankon,digen.

Spijtig genoeg, is er een' kink in de kabel gekomen
op it.i EgËnblik"dat vrij_3lt*9 in orde \','aanden en 

"vij
ons gereedmaakten om 

-U 
het heuglijk ni'euws ter ken-

nis te breng'en.

De meeste belanghebbenden kennen dg - lijdensge-
schiedenis en de triËulaties van het nieuw K.B', omdat
er in de kringen der actiefdienenden, de laatste tiid zeer

veel over ge-sproken werd en dat er 'daar 'een zekere

rnisnoegdhàid 
-en 

zelfs '€otl ont'moediging waar te nemen

was.

Na de twee zware ongeval'len, die bij allen nog- fris
in het geheugen liggen, kwam men tot de vaststel,ling'
dat er ilog oàtmilnéis bestonden, dat deze onversaagde
specialistén het nog dageliiks aan de stok hadden met

n^edrieglijke ntiinen en bndoordringbare oorlogstuigen,
waala,n sommige vijftig jaren verborgeq liggen, wind
en weer hebben getrôtséeiO en er de invloed van heb-
ben onderg aan.

Men had dadelijk ingezien, dat er iets moest gedaan
worden, iets hartversterkend en aanmoedigend diende
v,erwezenlijkt : zo ontvingen de families van 'de slacht-
offers van de eerste ramp een redelijke premie die heel
wat inkt deed vloeien. Alhoewel men lang in de onze-
kerheid heeft vertoeld kreeg de familie van het dodelijk
slachtoffer van het tweede 

-ongeval toch ook deze rede-
lijke premie.

Rekening houden,de met wat er vroeger jn dergelijke
gevallen werd gedaan, moeten wii ootmogdig toegeven,
dat men br,eed had gekeken, hetgeen niet zonder in-
vloed kan blijven voor de gevaarsvergoeding.

Inderd aad, in september 1969 riep de Minister de mi-
litaire raad,gevendé commissie bijeen, die de_aanpassing
van de gevaarsvergoeding moest 'onderzoeken. Buiten
de ontmiJners, ziin êr nog de duikers ,en mensen 'die op
hoge palen moefen werken enz., die dergelijke premie
ontvangen.

Einde 1969 was het ontwerp van het nieuw Koninklijk
Besluit klaar, de ontmijners zouden 140 F (170 F aan-
gepast aan het indexnummer) ontvangen vanaf 1 ja:nua-

ri 1969.

Waarom is dit K.B. einde juli 1970 nog niet versche-
nen ?

Reeds in october 1969 deed de Beroepsvereniging
dBr Onderofficieren stappen bij de Heer Minister van
Lândsver.dediging met gunstig gevolg voor enkele zeer
gepaste punten.

In april 1gZ0 stelde de Heer Volksvertegenwoordiger
de Groot, tevens Burgemeester van Hguthulst, eqn lange

vraag a,angaande dJ geY?rysvergoeding aan de He'er

Minister Van Landsverdediging.
Na aan de twee zwafe-onJ,mijnersongevallen herin-

nerd te hebben, deed de Heer dè Groot oprrTlêrken dat

deze vergoeding sinds 1944 ,niet meer 'aangep.?.:t werd'
Hij legdi voortï de nadruk op de zeet gevaarlijke taak,
die dôor ,de ontmijner,s wordt waargenomen en.'drgng
ten slotte niet alleên aan op een mèrkelijke verhoging
van de vergoeding, maar pteitte ook voor een betere
werkorganiiatie, héi in or'de brengen van de ryerkplaat-
sen en 

-t'oegangswegen, die meestal z'eer ,slecht,"..zijn en

weinig gesëtriÈt voôr het vervoer van gevaarlijke oor-
logstriigën, waarvan men de ware toest,and niet kent.

Het antwoor,d van d,e Heer Minister laat niets aan
duidelijkheid t,e wensen over. Hij Sleit io. dat nu de

gevaarsvergoeding der g1!_milners 100 I pqr dag be-
draagt, ma"af dat ér een K.B. in wording is, dat hieraan
zal v"erhelpen en voldoening zal schenken. Hij is er zeet
van bewu^st dat de taak dér ontmiiners zeef gevaarlijk
is, tnaaf daarom juist bestaan de specialisten van de

Dienst der Ontmijning, om ons van 'deze helse tuig'sn te
verlossen. Hij is 

-het 
eÊn,s dat hieraan een aangepaste

vergoeding is verdiend, des te meer daar het hier bijna
altifd gaa{ over beroeste, onbetrouwbare tuigen.

Kortom, hii zal al het nodige doen opg.?t het ver-
wachte K.B . zo gauw mogelijk za| verschijnen, rna'at

legt er de nadruk op dat_ het nog 1aq de goedkeuring
vaî de Ministers van het Openb aar Ambt en van Begro-
ting moet onderworpen worden.

Zo ver waren we in de maand iuni 1970 en we heb-
ben ons dan ingespannen om het K.B. te kunn'en onder-
scheppen ,etl ei sèher"rt in te krijgen. Met behulp van
goedgeplaatste officieren en ambtenaren vernamen -:j
dat trét-ontwerp in de burelen vâ,Il ,de Begroting vertoef-
de, waaf het gere'ed lag om overgestuurd te worden
na.ar het Openb aar Ambl ; doch een paar dagen later
meldde men ons, dat men nog een vergissing had ont-
dekt, wel rnaar van administratieve aaf'd, die echter
toch opnieuw de teru:gzending naar ,de verschillende in-
stanties vergt.

In andere woorden, verlies van een paaf maan,den.

Ondertussen blijven de ontmijners ongeduldig wachten
en zii vrezen bijzonder dat het lang achterwege. b'lijven
van K.B ., ziin terugwerkende kracht, thans vootzi'en voor
1 januari 1969, zorl in geva,ar brengen.

Er is geen gevaar dat de a;ndere voo'tziene punten
ongunstig zouden gewij zigd worden, hierover is men
f ormeel.

De ontmijners hebben vertrouwen in hun Minister en
hopen dat ze ,e,en spoedige afkondiging van het K.B.
mogen tegemoet zien' 

H. Baents.


