
SECRETARIAAT
G. BERTRANTD

DE ROOVERETAAN, 22

I1O8O BRUSSET

Vrt.foon : (02) zg.o'z.go

Viilentwintigste Jaargrang r

ilDtEffiN,rum{,ffi.HNtFrp,
Verbroederi ng der Belgische Ontmij ners

Nr

REDACTIE
,,ll ,*.,,;,,lj.ii,:

PIEREUSE

Steenwe,g op Vorst, 2g4

1060 BRUSSET

Terliefroo,fr : (02) 37.29.2!

AUGUSTUS T97T

clJJaaro,,n 
?

*,q!_f ,ffi i:Hi'";iihili,iiriii";#i,,2*tr:;,:,i."f ;f 5?;i;i*îlîHr"ffi "itrï:#t'ryàweten dat de ""'{fij",rt:iâ"#yâ'":;."ii,:":"rr;;;i:l:{ni;i;iry:xl;7ffi,;"i!:""{j{h+;,|r:f::il:"::::#aller wensen wer
eindetij k werd toegekend.

Men map z-ich, wet afvragen waarom onze verbroedering, reed.s van het begin van -hanr stichting af, zoflink geijverâ. heeft o* tl"z""i"; oo,-.iàt-"ù;;e;;s;â*o iân de ontmiiners in te sc-hrijuen. Had, het no.gzin een titel, een benaming te eisen, dte gggn g,;ta"itii iàiraiit, d";i";i;;its een morelà'v'otààentug inhietd. ?In 1946 immers bestond àr -yo'g gefn s1i1!"riàità bi.was er euenmin sprake van een pensioen voor de oor-togsweduwen. Heet eenvgydig"oâaa.ae 6:"t*iii*i àtt'éîi.à*;i;';;;;;,";;,î"ilâi *"!rîiii'"i uoo, te teggenhadd.en en nos steeds hebberi. want de benomiie-;-o;e;;rtiii;;;;'Lë;;lr:;";*";:râ;;'"îi'"ii.'7ie na.am houdtzen hoser betrachting in, die al de oudsoîdateiltai ièt aittgit"n- L;g";'";;" D40 hebben we weten wat er\ezegd werd uter dit Leger van kiekeboi,ri"i aoi,2;;i ;ùint àaî àiir"iin *on"uver, d,oor d.e Geallieerdenbevolen, een-aftocht ttanlwee weken moest-uitvo.éren, tl"_zi;4 g;;";î;t;ki""r a.an de Leieboorden te her-sroeperen- Na de vel'dslagen ann het aîbertkanaal, aai de nànieï-;r. i;'s;h"tiqi"î"raîîit"ÉLîiii"i"rîiJ,een der.belangriikste vertragingsvetdslg.gen op ti"i li""t in 194ô. De màetste ontmijners maakten deel uit
iii;;â:::"fr:,n'##ffi1::;,uy";"!;;ffi"r:!tr:,*q*n! ,::'C"t"!ûii#::;'#y:x*'gi*::f,opperbevel geo.rganiseerd, luerd uitsbioerï in "à, *t "ià-iii*e; N;;; îi" p*r:"[ ià'-iJ"r*àài de kroon yandit Leger van 40, da-t atdus vereerd ûo,dt met twee r"niràtii"{ii'ie"n"i'i"s;rdr;;;à;;'";;;" yoorstel tot
i";3:;gÊ"i'o!:":Ê":::,!i,;#f;r:i#;rn;i::;:r,x:*rr|:nl{w*rri{ft,w"mrr:l;nr,
Sommige kniezers zulten wel bewerel
omdat ze de wapenfeiten van deze eenheden-niei kiii""". want teâ ;i;];" was het 

"i;7-;'ir-itet aangezichtrtan de viiand >' dat Kommandant VANDERYDT, tn t,lo!îi ""i 
'ai"d;ii6|-syensief 

-qls- opdracht kreeg eenmiinen$efd wes te nemera ten einde d; tu;gt;;i;';;" à" a*"riËàî*"îà"u"rg"*kketijken, en zich aldus

il{liîri:"}:iï:!iJi Tf:#';m"r:"r# rnriu*;:*+t;i:r,r'rl"i"rii:*z{,h;:!ri,
niet vandaag, indien het nodig-wa1, dlt te bewiizen..we hebbei tt'ààItt"*riien aantonen wAARoM onze ver-broedering vra-agt dat het ooilogskruk met"paJ:à of à"t tippià;-;trir""wi* wegens de lange aanweTigheid.aan het front, zou toegekend worden a.en ae ontmiiiert, ii"'àààr"a"ï-"ii"iaar aîtie,e aieiiîl ry de ontmij-ning tellen (annwezigheid op de mijnenvelden). '---'-'

Dit voor de eer van al de oudstrijders en yan het g&nse Belgische Leger.

-\-
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Harfelijke oproep aan de Onfmijners

Be,srtie V',rri,enrdren,

Olp ,h,e,t o,ge'nbrlik drat Belgrië, b,evrij,d van €,otrr e:rgreflijke
vierrja,ni,grs brez,etitri\flg' zro'ch't ziirn wiornidren te ih'ellrern, hre t gii
U ,alllen ,sp,orntaan âlârrlg)êbiorCêrTL ,o,ilI rrniêrê tte hre,lp,e,n h,et

I'an'd ,te z;uriv,erern vran ziij,n o,n,t,etb;arê êift v'e,rradrerli jkie

oio rlio'g,sittuti g[e,n.

D,o w;iinrtrer 1944-'!,945, h,et jaar 1945 en het ja'ar !946'te,n
silro,tle hebb,e'n U rdti,t rg€vlâErlllijke ïnraar troch raanrtirekkelijke
z,uiiv,e'ring,swerk ril.reit v,uiu.f g1n rg,orerdre iluii;m zire,n, vo,lbr,e',flrge,f1.

In ra;l[ers b,e'halve 6,p,be,uretndre kantiornin;ê'rorêrrrit'êffto tie nri,d-
d,e,n van, eern b,êrêrlrgs,ttigrds bevroù'kiiing, hrebt Gii iprracrhtli,g

we,rk glel,svrs'rd.

Grij h,eb't; gernege,n,heriid êirr niatirorniallre fireifh'erid afgrsd\ no,î,-

rg'€n b;ij h,e,n diie ,aldu's be,sreff,e,n wat Grij vroorr h,ein g,êld,aan

hreb,t.

Grij hie'brt ,CIork oinrdêrr nralkanrder, hiectht,e vrtiendgs,ftiap,s-
b'anid'en âârrrrg1g,knqsrçlpt.

\Mialien, V,l,amlirng;s1n, sotrllis ,giêrmenrgd., roro,illrorg,srvlrii\Mri;ll,iigers,

T:eiseirvie- re,n betrro,CIprs,of fric,iiêrf,êfr, rntiilicriietn:s, breilorep,s,ond.e,r-

offi,cii'efiein ê,n" anderen, hebbe'no v,ereini,g,d iin, eein berde,nk'e-
lijk,e ornde,rnrê,Iil:in,g, trang,s wiergle,n, soms tnog be,zaai'd miet
lijkern lJwe'r m,akke,ils of ge,w]onC:ên, iin êoin, atmro;sfe,Gf van
verknrocih'tthe,ird, va.,n verfitforuwioirr êrn \^lelderziijd,sie aclhtii,ng,
otnviergiert;erlrijk,e s,tornidein be'leefd.

Vroro;f veilen, ointdierr Uu ,i's dii,t biijz,o,nd,,ê,f sprecriralall mri,l,irt,ai.;r

liêvêTr lmaar r€is,rI rafw'isrsreil;irng ig;@w@rêst. E;e,n;s 't lergerr verla-
te;no "t zrij vnijwil,lti,g, 'it ziij 'doiorr raf,schraf{iin'g ,de,r €rêffihrê,i,d,
't zty nra rde rdiirernsttpliicht, hrebbefi. v,êlr€n rolTtdiêif IJr hun vxorê-
gnere ,mtilltilt'airre iof burger}ijke b,ezigherdie,n hieirv,at. Deze ,tus-
sernrtiijid ,rrrrorê,t nrireit aù,le'e'n ,s,cjhiiÉtterflernrd ,o,prliaai'ern irn Uw g'e-
mrOrêiCr [Tlê,El,f ;fni€Lg rflrOiOr|t,Uiiitrgief64irSi| 14;.gfldgn.

Die Verbro,erde,fiinrg d,ê,r Oin'tmrij,nerrs vian B'eilgrië, v;oror U
g,estiicthrt, ,hieref,t ,Ol,S rdiorerl 'cle vroù,genlde v'erfwachrtriinrg tie ver-
vu,l[,en :

( De o:nrtmiij)fl,ê,tsgi@eisf idioe,n bùrijvren 'v{oroifitilrêlviêlrrr bij hern

C,ire ,mrernigvuiidrig o'ntde'r ih,e,t ,tiekrein ,der < B'om > h,ebbe,n

biijge,dil8g,e,n rtloit Én, rêfê ho'u,d,ein; idêf vê,ilIrliâabdie idapiprerhe'id

d,e,r ig,oetd;e Berl,g,en. >

Uw Verbiroerdretrin'g hereft rnrog rals r€rdrê;n v:an, b'erstlaan :

de rmrirsdere'ldreur ,o,flidrêlf U rtre rgrf611,n61n, de rredhitren, orrlZ€r

weid;uw,ern ,êrlt, wêzrê)IL tie hre,sche,rmiein ietn, o,flzie r![êwoih,deur

orp tie beuren droof hen zro nio,diirgr gellderlijk biij Ûe srtaan.

Slu'irt aan' brij ,d,ê Ve,r'b,rto'erd;erffiing !

Wij zrurl;liern geëreirtd rêfl ,g€êrtbri,eidirg;d wordrern, als wii waar-
dig brtrijvon, e,n oln,ze 'niaitiiiomalre ]4;s,11grp,r1euk : (( E,ernrdiracht

maakrt ,mlach,t > tiolt rich,t;s;noeir inielrnern ; wij zultlrern ,d,Ert stierrlk

z'ijn 'in hrertig,e,ein \ lij z,uJ[ren ornidrefr]êiltlêtrl.

B,es't,e Ornitnnii j,nre,r's, wcriô.f giii ioro,k vlemtoef,tr ,s[uri,t {aalt bii
de pilta;at,ser}ijke 

'afrd,erlÉnrgiorn 
vian, ide Verb'roiedering !

D'oeit zre bloeriein riin hie,t; ,trek,ern vian êrêrn oin:wfiikbiare k,amie'

naadrsehup I AU/

F[,erlpt nn'e,de vorlge:ns Uw b,ekwtaa,,mlh;eidren, tm:aak,t U 'nu,t-
trirg i de rtaak b,e,g,in'1. $rslhsrprf gêz,o,flde bezieil,in,g iin Uw
vergrald,effiilngie,nf rt,naqhlt 'de b,e,lanrg,srtrell,irn,g deilprlnatlsrerlii jke
bev,o,lkrirng rgâafld:e te T nrak,eiR rtleln ,ov,e;rjstaan vian Uw ,sroc'ia,al

ern vad,erirâfld;s werrk.

O,v,eral, Best'e Vnirernrd,ênr lïIroe,t gii €rï g,r,oort op ,gaan oud-
o:ntimri j:ïi.rêf ,t;e zri jn. T'o,o,ntt lieide,v. 'dlag 

door rêêrI w;arai3Ci'g

I'ev,enu rdrat, Gri j nrog streerd.is rdreietl uiitinnaakt vrôrTt ihet kr,uim
der Natiie, sêrtlrÊ,rlrg'es,trelld u,i,t IrLêrt,sêrt, rdrie ,I1,og: dtappe'r ern

waardig ,giebll'e,vte,n zijrr, ii,n ,drêz'o iiroeb'eiie 'tij,den, w{aar z,o-

v,erl,e ,lafrherdrern vian alilre ,soioilt to't u,ittiing z,ijn ,grêktofiTliê;n.

Uittreksel van bul;le,t:in nn 1

t D,e Miajrororr PORREWYCK,

,Ho,ofd van rdre D. R. V. S.

Fe,bruari !947 .

Ouderen betreuren de toekomstige verdwijning yan tnze kalernes, die veroorzaakt wordt door een sreeds,W
meer 

^d.oorgedreven urbanisatîe vart ônze steden. Heel zeker zijn vele herinneringen verbonden aAn de stenen
ttan de muren dezer gebouwen,.aan het fronton yan hun ingaig. De rationalisatle van het \eger îegt zomder
twiifel hergroeperingen op, zelfs verplaàtsing l)an een of aidei organisme. Dit brengt het vùrlaten mee yan
oude- en minder goed ge'Legen gebôuwen, âie in sominige gevaflen zelfs nog moâIiik kunnen betrokken
worden.

Achter dit aîles schuilen de opeenvolggnde reorganisaties - so,ms in verschillende richtingen - die we
gedurende de naoorlogse iaren hèbben gèkend.

- \loor ons, oud-ontmijners en ontmij.ners in actieve dienst, zijn de herinneringen niet noodzakelijk ge-
b_orydgn ctnn een bepaatd gebowu, meer dan aan een ander, doch yeeleer aan een pî.âats : nî. de Poîygoûn vân
Duisburg, waar het R.D.Z.S. sedert 1944 is geuestigd etl waar ook het studiecentrum van de ùitmtlning
werd qpgericht.

Velen onder ons hebben er 'l.essen g9volgd, anderen waren er bekwame lera.ars. De dagbladpers heeft
onlangs no'g hulde- gebracht aan.het dagelijksluerk lran onze nog in dienst ziinde ka,meraden. fie zuflen slechîs
het taatste artikel vermetden, dat daaromtrent verscheen in hét blad " La'Dernière Ele,ure ,r, in zijn uitgave
van 20 april 1971.

- De doeltreffendheid van deze schone Eenheid, die de Ontmijners vormen, zou in gel)ilu kunnen ge-
bracht worden bii een gebeurl.ijke verplaatsing van het R.D.V.S.

Spreekt men immers niet van een vermindering van de effectieven, Telfs uan een verminking. Het zou



kunnen gebeuren dat er van lessen in het studiecentrum helemaal. geen sprake meer zou zijn, hetzij bii gebrek
aan leerkrachten, hetzii bij gebrek aan lokalen en aangepaste rcrùinen.-

- Anderziids .zou de ve.rwijdering vart het cuttrotecerttrum van Tiin Generale Staf het volbrengen van
de opflrachten fel bemaeilijken.

Als het behoort niet aan de Verbroe-dering der Belgische -Ontmijners zijn medewerking te 'verlenen bij
de inrichting r)an zekere organisaties (Verenigingen). Zij acht het mochtans nuttil het teirriike kenbaar t'e
maken opgedann zowel in het tegernuoordige als in het verteden door de zeer vericheidene werkzaamhed.en
ziiner Leden. Ziehier wuuom deze in alle opzichten echte geschiedenis gepubliceerd wordt.

ËEBû OUDE GHSCHIEDENIS en nochtcns . ".
Men heeft zo van die herinneringen die in het geheugen

gegrift blijven, die ingesluimerd voortleven in ons eigen
onderbewustzijn. En toch, plotseling zonder de minste
aanleiding gebeurt het dat deze herinneringen ons tot in
de minste bijzonderheden voor de geest komen. Dat is
lret wat rnij vandaag overkomt, en een in L940 gebeurd

,g).t, fris voor de geest roept.

Het gebeurde in de eerste oorlogsdagen. Sinds maanden
lag mijn eenheid in een mooi Vlaarns dorpje, waar wij aan
de voltooiing der verdedigingswerken van het Gents brug-
genhoofd werkten. Wij hadden nog niets van de vijande-
lijkheden opgemerkt tenzlj een verhoogd tempo van het
werk. Was het door de nabijheid van het vliegveld, toch
is het dat ons dorpje het slachtoffer werd van een lichte
luchtaanval. Hier en daai.- vielen bommen in de velden,
waarop de kalmte terug intrad. Voor rnij echter een be-
drieglijke kalmte, zoals je zelf zult zien. Een bom was niet
ontptroft en ging de oorzaak worden van heel wat moei-
lijkheden. Waarom had deze bom niet gewerkt, waarom
was zlj niet op dezelfde plaats gevallen als de overige.
Waarom ? Waarom ?

lulaar laat ons de feiten niet vooruitlopen ; ongeveer
een uur na het verdwijnen der vliegtuigen, kwarn de ge-
meentesekretaris ons (de mannen van de genie) melden dat
een bom gevallen was in de nabijheid van de gemeente-
plaats juist tegen een woning en niet ontploft" Vandaar

.g,fus een grote ontroering onder de bevolking welke om de*{veghaling, het onschadelijk maken of om het even wat
smeekte teneinde het dorp van dir gevaarlijk ruig re
bevrijden.

Veiligheidsrnaatregelen werden getroffen, het huis ont-
ruimC, atrle verkeer in zekere straal geschorst, tot de komst
der specialisten belast rnet dergelijk soort werk. Deze
vaktrui bestonden, enkele maanden geleden had ik ze nûg
aan het werk gezien bij het ontladen van zeernijnen, maat
waat deze Xui nu gezocht ? Ik was mij wel bewust van hun
geling aantal manschappen en de hun nu opgelegde onme-
telijke taak" Wat te doen ? De hulp inroepen van c{eze
manneq ? Zlj zoucien zeker te îaat komen. hr{en zet n1e
eens dat deze bommen zes uur na hun val ontploffen. En
heel_ goedschiks nam de bevolking deze ontruirningsm aat-
regel niet aan, Cit tuig Ciende weggenomen vôôr liet onf-

plofte. Er diende iets gedaan te worden, waartoe dienden
wii dan. Stond het leger niet in dienst der Natie, het was
oorlog, erl aan deze vraag geen gevolg geven betekende
voo_r mij een grote tekortkoming aan de ons opgelegde
taak.

En toen nam ik plotseling een besluit, gans alleen, als
een arme onschuldige onwetende, begaf ik mij op weg
voorzien vafl koord, een schop en een zak om de bom in
te moffelen. Van het te verrichten werk kende ik niets,
van het onschadelijk te maken tuig nog veel minder. Hier
bevond ik mij nu voor die f.ameuzé bom, m'n halt bonsde
geweldig of... sloeg het in het geheel niet meer, ik weet
het niet, iets is rnij nog fris in het geheugen, ik had het
warm en kreeg het nog veel warmer onder dè beklemmende
helm toen ik mijn oor tegen de bomwand drukte. Geluk-
kig voor rnijn geschokt geheel hoorde ik geen verdacht
getruid. Ik nam de bom vasr, kreeg het ruig gemakkelijk

-uit de grond en droeg her naar de vrachtwàgàn welke it<
bevolen had voor het vervoer tot aatr een bee-k buiten het
dorp, hier z,au de schade bij ontploffing heel gering zljn.

Nu besef ik ten volle de grootte van mijn cndoordachte
stornmiteit, maar toch was ik fier dit werk te hebben vol-
bracht. Daarmee nam mijn neCerige ontmijnersloopbaan
een begin en blijft deze herinnering mij duurbaar en blijft
z-IJ z,orgzaam bewaard in mijn diepste waaruit zlj nu en
Can ongevraagd terug opborrelt. Waarom ?

$,4aar ik bleef niet alleen, anderen zouden later atrs plichr
hebben zulke gevaarlijke tuigen onschadelijk re *iken,
qeduregdu jaren zouden zij de getegenheid hêbben het ge-
heim dezer springtuigen te ontsluiéren, heel dikwijls ten
koste van hun leven, velen zljn gevallen en betaalden als
<< riCders zonder zwaard of harnàs >> (l) een duur losgeld
viior hun onwetendheicl waarvo ar zij niet verantwoordàli;t<
ïqunuen gesteld worden.

oude geschiedenis, oude herinneringen en toch, indien
rnor$Jen" ".

Kwam die << morgen >>, mijn geschiedenis zou herbe-
ginnen.

180/3005.

I _.,*Ê_"r.

(1) Cronin.



Verslag van onze .Algemene Vergcrdering
gehouden te Brussel op zondclg 16 mei 19Ul

Traditiegetrouw had onze algemene vergadering plaats
in de Galerij << Koningin Fabiol a >>, V.O.V.-lokaal, Regent-
schapsstraat te Brussel.

De vergadering was gepland te 10 h 30' , maar de talrijke
aanwezige ontmijners en hun echtgenoten kregen nog een

kwartiertje om de bijna volzette drankzaal te verlaten.
Het is bijna 11 uur wanneer de Yoorzitter de vergade-

ring voor geopend verklaart en al de telaatkomers hebben
plaâts gendmen. Aan het bureau bemerken we de Nationale
Voorzitter GEORGE, omringd door de ondervoorzitters
LINDEN en LINOTTE, de beheerders VAN CLEVEN,
VANDERICK, BORIES en de nieuwe secretaris, onze wel-
bekende kameraaC BERTRAND.

In de zaal bevinden zich de andere leden van de beheer-
raad, de Voorzitters en de leden van de cornités vafi de
verschillende afdelingen : de heren VAN EYNDE, DEL-
HEZ, DESMET, TADINO, DE MEERSMAN, ITTERS, BER-
GES, TINANT, MAHY. Zoa\s altijd zrln vele dames aan'
wezig : Mevrouwen GEORGE, BONMARIAGE, BERGES,
ITTERS, LINOTTE e.a. We begroeten met vreugde de
aanwezigheid van Komrnandant COTTON, Oud-bevelheb-
ber van de sectie Antwerpen-Limburg, die vele artikels
voor dit bulletin schreef.

REDE VAN DE NATTONALE VOOR.ZITTER.

Zoals het spreekwoord zegt : << Een gelukkig volk heeft
geen geschiedenis >>.

Za onzeYerbroedering zich kan gelukkig voelen omwille
van het prachtige resultaat bekomen gedurende het afge-
l.open dienstjaar in verband met onze hoofdrevendicatie :

het verkrijgen van de strijdersrente en andere gunstige
oplossingen betreffende de invaliden, de weduwen en de
wezen waarover we u reeds breedvoerig hebben gesproken
ter gelegenheid van de vergadering varL verleden iaar, kan
ze zich nochtans beroepen op een lange geschiedenis, meer
dan 25 jaar geleden geboren.

Dit laat me toe een hartelijke hulde te brengen aan de
pioniers van het eerste uur die ons verlaten hebben en die
zich hebben ingespannen voor de verdediging van de
morele en materiële belangen van onze leden.

Met de medewerking van een van oflze ere-voorzitters,
onze vriend LINOTTE, zljn ze erin geslaagd tot een goed
einde te brengen hetgeen ons zô nauw aan het hart l"g,
namelijk 'de erkenning van de strijder-ontmijner met de
neateriële voordelen die er aan verbonden ziin.

Gtrorie en hulde dus aan ofize << anciens >>, onze karnera-
den L'HOST, BAENTS en BONMARIAGE. We verenigen
ze mêt onze andere en te vroeg verdwenen gez,agvolle
oversten, Generaal SEVRIN, de Majoors PORREWYCK en
SAMYN ; ik vràag u, ze in een vrome gedachte te geden-
ken met al de slachtoffers van de ontmijning, door te
hunner nagedachtenis, enkele ogenbtrikken ingetogenheid
te willen in acht nemen.

Met ontroering en eerbied begroet ik de tegenwoordig-
heid van Mevrouw BONMARIAGE, de waardige en zo
toegewijde echtgenote van onze onCervoorzittef en pro-

vinciaal voorzitter, Majoor BONMARIAGE.

Ze stelde het op prijs vandaag midden ons te ziin zoals
ze er ook vroeger. tègenwoordig was op de bijeenkomsten
ingericht door de Verbroedering of door haar afdelingen.

Ik ben er haar ten zeerste dankb aar om en ik vtaag u,
haar uw tevredenheid uit te drukken door uw hartelijk
applaus.

Het zal u zeker en vast opvallen dat de zô sympatieke
en aantrekkelijke figuur van onze Meter, Mejuffrouw
SEVRIN op ons rendez-vous ontbreekt. In de onwetendheid
betreffendè orlze jaarlijkse samenkomst die met een maand
werd vervroegd, is Mejuffrouw SEVR.IN thans in het bui-
tenland tengèvolge van reeds vroeger getroffen schikkin-
gen. Ze betreurt deze tegenvaller.

Daarentegen is het me aangen aa{n de aanwezigheid te.-r
mogen begroeten van dhr LÏYS, erekorporaal-van dil'
ontmijning, voorzitter van de Verbroedering van de Genie
te Gent.

Verontschuldigd : PRIGNON, DOHET, DREESEN, CRA-
BEELS, Kdt TERLIN.

Bij het begin van onderhavig verslag hebben we het
heengaan vermeld varr onze vriend Hubert BAENTS, de
spil van onze Verbroedering die samen en het ambt van
sécretaris en het ambt van schatbewaarder waaffiam.

Zljn afsterven laat een leemte bestaan waarin we moei-
tijk kunnen voorzien ; dit is des te meer waar daar Kom-
rnandant COGNEAU, titelvoerend algemeen beheerder-
schatbewaarder, tengevolge van zljn wankele gezondheids-
toestand, tot op heden de definitieve eÏementen nog niet
heeft kunne n verzameÏen voor het afsluiten van de rekening
1970 en het opstellen van het projekt van begroting voor
het nieuwe dienstiaar.

Dit is een afwijking van de statutaire schikkingen.

Het indienen van bedoelde elementen zal nochtans niet
lang meer uitblijven en we verbinden er ons toe alles if-r
het werk te stellen opdat de Comrnissarissen-toezichte çs-r
met name Kdt MASSET en Adjt ITTERS binnen zeer korte
tijd in het bezit zouden gesteld worden van het kasboek
en de stavende boekhoudkundige stukken met het oog op
de goedkeuring.

Derhalve zal thans geen ontlasting kunnen gegeven
worde n aan de administrateurs in verband met hun beheer"

Dit min of meer zwakke punt van het iaawerslag wordt
in zekere mate verzacht door de ruiker lofwoorden die
we kunnen toesturen aan aT de provinciale afdelingen. Ze
hebben allen, volgens hun mogelijkheden, hun steen bijge-
dragen tot de goede faarn van de Verbroedering en narne-
lijk door het dynamisme dat ze aan de dng hebben gelegd
voor het mededelen aan hun aangesloten leden van de
technische inlichtingen in verband met het spoedig indie-
nen van hun aanvraag voor Ce strijdersrente.

Een aangename plicht blijft nle te vervullen en ik ben
ervan overtuigd uw tolk te ztjn om onze nieuwe hoofdre-
dacteur, clr\z,e vriend PIEREUSE, geluk te wensen" Ons
bulletin kreeg, dank aan hem, een zeer doorgedreven



documentaire vorm maa( we smaken ook de humoristische
en anecdotische aard van de uitgave. Dat hij het z,a verder
blijve doen... tot ons aller genoegen !

Beste vrienden ontmijners,
Zo onderhavig verslag tot ons groot spijt, een ietwat

onharmonische noot bevat, zijn we er toch varL overtuigd
dat we met de nieuwe ploeg die u binnen enige ogenblik-
ken zult aanstellen om deel uit te maken van de Beheer-
raad, de toekomst verder met vertrouwen en optimisme
mogen tegemoetzien.

Een voorw aarde dringt zich nochtans op, namelijk eng
verenigd te blijven in de schoot van uw afdelingen, zowel
de ouderen als die van het << actieve >> die eveneens hun
eigen afdeling hebben samengesteld en die reeds een grote
levenskracht aan de dag legden, dit voor het grootste wel-
zijn van de Verbroedering in het algemeen en van haar
leden in 't biizonder.

Leve de Verbroedering der Ontmijners van België !

Leve België ! Leve de Koning !

\1/ERSLAG VAN DE SCFIATBEWAARDER
Dit verslag kan, wegens de reeds aangehaalde redenen

door de Yoorzitter, niet voorgedragen worden en zal in
volgend bulletin verschijnen.

STATUTAIRE VERKIEZNGEN
De hiernavermelde beheerders worden bij eenparigheid

van stemmen herkozen : DESMET, LINDEN, PRIGNON,
VAN CLEVEN en I-IEUCHON. Hetzelfde gebeurde met de
commissarissen MASSET en GOOSSENS.

Daarna stelt de Voorzitter aan de vergadering de nieuwe
bestendige nationale secretaris voor : Èam erald Bertrand

, GABRIEL. Insgelijks wordt kamer aad PIEREUSE als schat-
bewaarder voorgedragen. Beiden worden in deze functies
aanvaard.

BTJDRAGE L972
Met algemene instemming wordt aangenomen dat de

bijdrage voor L972 op 60 F blijft behouâen. Zoals altijd
zijn hogere bijdragen steeds welkom.

Y

AtLERtEI
Een lid van de afdeling Oost-Vlaanderen, wiens naam

we spijtig genoeg niet konden noteren, dankt de Nationale
Voorzitter in aller naam voor de prachtige resultaten, die
door de Verbroedering bereikt werden. Secretaris M. TAS-
KIN van de afdeling Luik brengt de beheerraad op de
hoogte van de speciale toestand, waarin zekere gepensio-
neerden verkeren. FIij laat opmerken dat :

1) bij de pensioenberekening de tijd, doorgebracht onder
de wapens gedurende de periode tussen 10 mei L94O
en B mei L945 dubbel telt.

2) daar de datum varr 8 mei Lg45 teruggebracht werd op
28 mei L946 voor de ontmijnerseenheden, het logisch
is dat bij de berekening van de hogervermelde annuï-
teiten, een speciale regelin g zou toegepast worden voor
de ontmijners.

Deze opmerking zal aanleiding geven tot nieuwe stap-
pen door de beh eerraad.

Daarna houdt Voorzitter GEORGE lezing van een brief"
tot een van onze leden gericht door, het Ministerie van
Landsverdediging, Centrale Dienst van het Stamboeknum-
mer. Deze brief was een antwoord op een vraag van be-
langhebbende tot het bekomen van de strijdersrente.

In deze brief wordt hem gevraagd het bewijs te leveren
dat hij werkelijk tot de Ontmijningsdiensten heeft behoord
en tot staving hiervan het diplom a van de Ontmijner voor
te leggen, dat gehandtekend is door Kolonel SEVRIN.
Dus krijgt dit diploma een officiële waarde.

Daar de dagorde was uitgeput, wordt de vergadering
door de Nationale Yoorzitter opgeheven te L2 h 3O?.

Hierop volgt een ,.-.;chappelijk midda gmaalin
dezelfde galerij << Koningin Fabiola >>. En zoals altijd heerst
er een zeer hartelijke atmosfeer onder de genodigden. Het
is een werkelijke vreugde de echte en speciale ontmijners-
geest hier steeds weer te vinden.

ALLHN naar Stavlot

op zondag 12 $epfember

leTl

t
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Als man van goede raad was hij 7eP: behulp zaam bli de

Bekreer raad die [ii sreeds heeft bezield met een geest van

optimi'i;.'îr;3ïiïllii';rhezen 
we een_ oprechte vriend

die in orLze rangen een niet aan te vullen teemte zal,Iaten"

Mogen ,ii" ËËà;r;iee weduwe en zlinfamilieleden hierbij

de uitdrukËrg uineun van ons oprecht rouwbeklag- en

â"Ë;ï;;;--rioorden--..tr zekere balsem zlin voor hun

grote droefheid.
Iv{et mijn diep beproefde gevoelens zeg ik U <<Y aatwel

rïl'n beste- Ernest- Rust in vrede' >>

ons

om€vSelem

Op zaterdag Lg ju4 L}TL hebben we onze beheerder en

voorzirrer uuà de 
"afdeling 

Anrwerpen-Limburgl -ERNEST
DREESEN, r1aar zljn laatite rustplaats vergezeld- Steeds

trouw aanwezig op de vergaderingen van de beheerraad,

f.o" fril nochtaîs àn e laatste algèmene vergadering niet

bil*onô". we wisren dat hij zieli was, maat -hoopten dat

fiij ;; herstelien en r\aat Stavelor kunnen kornen, zoals

hij gewoon was te doen-

Geboren re Anrwerpen op L3 april L897 , maakte. hij

d. o*ios L4-LB mee , ir^nouân h1i *.1 talrijke onclsrschei-

àirrg.n ierugkeerde : commandeur in de Leopoldsorde,

offîcier in dé rroonorde, Ridder in de orde v,an lreogcld II,
ô;l"g;kruis, IJzerkruis en Vuurkruis. Fij diende .bii het

zde G"enie en i^ de oorlog 4a-45 trad hij toe tot het }de
O ntrnij ningsb atalj on "

ralrilke 
-afvaardigingen 

ryer vaandel woonden de begra-

f.;;piËrt urteden !1j." onder de aanwezigel bernerkten

we : clr;z.e l{ationale voorzitter GEORGE, de beheerders

T,INDEN, VAN EYI.{DE, VA}{ CLEVEN, DESMET, ITTERS,

COGI{EAU. Ons vaandetr werd gedragen door de vrienden

GOOSSENS en MAFIY

Tatrrijke leden van de afdeling Antwerpen-Liglq{g- wa-
ren eveneens opgekomen : Kommandant COTTON, de

heren DUpOl.lÔHgf, GOEDBLOMME, VANDERSMIS-
SET\T, BERGHMAI\TS, PAUWELS, DE BACKER, MELIS CN

ROSEMOT\TT.

Bij het einde van cle uitvaartrnis, die gezongen 
-werd 

in
de Sint-Michielskerk te Antwerpen, stuurde onze Nationale
Voorzitter in volgende bewoordingen een traatste vaarwel

toe aarL de dierbare afgestorvene :

.ï-

De Verbroedering der Ontmijners van België is opnieuw

in rouw.

;g1aar provinciale voorzitter van de afdeling Antwerpen,
onze vriencl Ernest DREESEN is niet meer...

Amper een iaar geleden betreurden we het !t-.$g."gn van

onze nationaie oàderu oarzrtter, Majoor BOI-{MARIAGE
en va$ onze permanente medewerker, adjudant BAENTS"

Heden brengen we een laatste hulde aart een vân onze

trouwste leden van de beh eeuaad-

I{a atr ztjn tec}'rnische kennissen ten dienste te hebben

gesteld van een ûnzer ontmijningskompagnies aafi de kust
Ëeefr onze vriend DR.EESEN de rangen van de verbroe-
dering vervoegd van in het begin vàn .haar ontstaan af.

flfi Ë"k rvijd'de hij ztch met hârt en zieT aan de verdedi-

ging van de morele" en materiëtre belangen r/an tw,e wedu-

wen en wezen"

ZJi ciie

\',,F**

we hebben de droeve plicht het schielijk overlijden te

rnelden van onze vriend ngvy Victor te Schaarbeek- We

stelden er piUr "p aanwezig re zlin bii het vertrek naar

Luik, *rrr'àË afgestorvene zav. begraven worden- Onze

Nrtiô"ale vo orzitter GEORGE, alsooÉ andere leden van de

È.tn..o naad, waren u"rr*. zig bii de lichting van het stoffe-

iiir. overs.ttot. Àil.r verliép 
"echrer zo snel, zodat we

;Ëii, d. t.Ëg."nàiJ niet kregen een laatste. groet te bren-. 
,

gen. Daârorît, ter intentie van zlin familie, sturen *V
Ëi.i"n volgende woorden aan oîze vriend toe :

<< Beste Victor'
>> In fiaam van de Verbroedering brengen we U- een

laatstà hnrlde" u hebt behoord ror het lste ontmijntlg-s-
Ë;*lj;n, waarmee u de veldtochr in de Ardennen hebt

;6;'^nirl.. Als goede Belg werkte U later aan de ont-

mijning van de AîCwerpse 
-h"u.tt en wâs U ook b.lj de

f.amerJze schans van Smoutaker, Waar We zovele doden

;; gewonden telden. U was moedig, Victor, dapper en

"ri.ioôû1t, 
goed en bliigezind als een echte ontrnijne_r- Na

volbrachre' pii.hr nè"t ïJ naar uw haardst-ede teruggekeerd

en hebt tI uw plaats in lret burgerleven hernomen-

u verlîat ons'veel te vroôg. Aan al de uwen betuigen we,

in fiaatr. van de verbnoeJering en van de redactie, ons

innig rouwbeklag.

>> Ga, Victor, rust in vrede , daar waa{ er Voorzeker een

up..iut. plaats is voor u. Geen vaarwel, alleen een tot
ziens ! >>

"F
VF -F

J,',J/

we melden het afsterven van lste sergeant-majoor

HUYBRECFITS, van de afdeling Antwerpel. we kunnen

;;;; ;;tï;- biizonderhetd orntrànt dit overliiden verstrek-

Ë.n, da,o we geen overlijdensberlchc ontvingen. ,Dat hii

ruste in vrede."wij, van onze kant, zultren hem Ïang ge-

denken 
*

we treuren eveneens onn ;; verlies van kamer aadAlfred

VAN fufOESEKE, die in ztin 69ste levens laar op 1 juni

lgit re Elversele overleed. iAii was erkenC weerstander en

..r, flink onrrnijner, De begrâfenis had in intierne kring
plaats na een Plechtige rnis-

.r-

Aan aL deze diepbeproefde families biedt de Redactie

de uitdrukkin g aanïn*, haar diep medevoelen in hun zware

rouw.

,*, €
F..'-
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MEDEDETING BETREFFENDE DE BETAIING

tsETANGRIJK
Àlle ve,rh,ogiiinge,n wiaarvraïl rh'i,errbo\reJr'splrake wiEISr wer-

d,s,rr of zu}lre,n wro die,n Uitb,etlaalid Vajn ram'brstWrêrg'ê'

De seyeehtûgden m,@et@n geen aexÈvreag indienen'

OPGETET
Lng,gv,6,l,gs rrerdlerraein vlan, *,ecrhAno$,râ"fiische AA,fd zial het

i'oiigLncle 'tr;,rfiÊstfiiê€'1 beldr'ag' m'a'w' het be'drag 'diat op

X ,OktlObrêif e,e,rstk,Otïïlêrïrid V,e,fval,t, ,dre bii 'de Wie't vi&n I iUl,i

tgTO vororf het j;aar 1970 flrnlgs,s,terlde ve'rho,g'irnrgern n,iet b'evat-
11.^*
EÇlÂ dr

\y ^&,1[e aarg dât $aar verbemd:sln, aehterstal3.en' an.a'lr!' die

weB3ce ïr&m de Ënrugamgsdatu,nn der \rerh@siog af tot 3t (te''

cembetr eersÉBrosmemd \rersenluËdigd" zi!n, zullen tiidens het

vi.erde És[sqrester per bâluondere beta!.ân$ wordem, Treref;fend"

De v,erhogii,ng[,ern ,dii'e lnta 1.97A iing'61sn, z,u,llein o'P d'e brij

dre we,t r*rtg'ug1glid,u vê,fvrâ,lrdrag worrdein ui,tbe'taal'C.

TNSTHLT,TNG VAN NTEU\ME VOORDEI#N

HN WIJMTGIBqG VA3{ BESTA"ENDE BHPA&INGEN

A. ENVA,TIDEN

1. Afseleaffàmg ïr&m de adm,flmâstratËeve \rer:mixldexân-

gen ïro@r Late a,amvtr&ff@m, @stt invalûditeitspexlsioen.

t,e \nretg,gytirng Op ,diO V,ê,ïgiorêrd,i,ng'S,prêr}siitorêrfltêfi V;An de

ooitrliogi 1g4t0- Lg4S strelt, giê,erru ,einrkieilie ui'tls,luii,tiiing,ste,r'miij;n viootr

he,t rind;i,gngn vaff.!, rdr€ eanvmag,ern vrarT iirnvaltird'ilt,eiirtspeinsiioern

Yast.

Zii h,e,eft no,ciht6ins, ,irn rg{evrâ,l \rran }aa,t;t'ijdrig riingerd;ie;nd'e

aalnv'flagiein, rê,êl11 srtierl,seil iiingeistie,lrd vian ,â,u't,o,TTLiatiisc;he vierrn,i'in-

d;err:inrg vian ,Ïrieû iin,vra,lritCi;treiitispsf,iÇgffi{agê ,diart râi&lrrlr€i,d,i,n,g z'ou

\y k,urnnrein 96146rrl f pf prernstiogn'

D,at ,sitierLrsreL \Mtas vrâifi. ,{,g,gpr&$rsiirn'g 'op' 
,Ce vr€rfz'orêkre,rs ornn p'en-

s:ioiein rCire rou'def w&reffr 'dta;n' 30 j'aar op hreit 'oge'ntr'ik vrârlll'

h,e,t ,scihiadreiliijk f,erit @111 ,Cii.eu butit,ern rde vioïoirgierscih'Ëev'ein ter-

m6j,n1ern, ,eiern prernsiiioleifrrâr&iïlvrïi&ôr$ i;nidiernicên \rc,io)r 'de g'ev'où-

grern van z,i,ek,tie of va,n,oro,rllogskwetis,tr,fiê]tft" wain'nreer, 'in diit

liaat;srtie gieval, ,gsrern 'e',nlcalie ,rtiàuw,kre'l"lrigle 'ê'rl 'schnif tiel.i jkre

vrastrs;tietlÉing wieï1d r$ie,diaia;n op hieit ,ogrrernbtfik van rCe geb'er-rr-

teinii'srs,ern.

Diie \rie,r:mjirndie,r!.in,grein wiareirr iâ.f hrankieilii jk v,â,r[ rdre lieef tiii d-

r./ian de bert;riokkietnten io,P hert ,ogern,b,l,ik van h'ert 'srchrâda'liik
frerit rêi11 Vlâtn rd,e tlijdrspap,il.rê verlisitrek,ê,T1" ,t'us,Siern h,e,t ,e,it rde vrA'n

de t;of" d;at rd;o,e,l vastgie'srt;erlrde 'tie,r'nntijin'ein 'etn 'hreit iiinrdii'ern.ê,I}

vran de piêlrl,s,ito€lnaaiTlvriaag.

D,e wqt v;&ït 24 ,drêereitrT(breif L968 h,êrêf't drê Velrlsclh,illern'dre

b,e'pralii;Ï1.$l€}Ïl td.,ire id.iez'e Vê,tfi"!.i!.'fi.rcleiriingletfl Vlâ.lStlstielilrein raf g.g,5cih'afrt.

Fl,ert hiie'iln,avoùrgretndie vieisTfus,eil,d i,l,luis'treiert dre geviorlgen

vran rdroziê lmiaatriege'l"

VerionrCrefsrterll,ern wrij ,Cnt een irnvialri,d'e, 40 jiaar ro'urd op

hie,t ,o,grern llik vian ,hiêit iscthaCe,lri jk f eii't, z,'ijrn êrâ,rlvltLo.'g CIirn

vgrfg,o@rdiin,gs,p,êrnsliiore,,ïr 6 jraer ,nia he,t ,eiindie v\a,n rdie wie't,te-

lijke ,tierrrmiij;nren, zou hre,bben iinrgie'di,eind eln ,dat hem 'op 'diat

ogelnblik eeEI rinvaliidriteiitr vnm' 50 P'ct' wefid t'o'e'gekern'd'

11ù,*g*,*, rd,ê ,admri,niiStïicùtiirêv,ê vierrm,iirïd'erri;ngen Ziou zrij'n P'ern-

sriro,€rïl r*,ert 20 pct. ve'rmii,nidieiild wo'fiden ZO'drâ,t hii sl'echtis

ZrOU Vie,f,g'O,eid W,O,fde,n Op b,ASiirS V'An 'ê'êifr inValiid'i'tierit TrA'IT

50*20
Aan'greZi,êtïL 'd,ê weÉ \flan ?,4 idieçerrnbe'r 1968 'dez'e 'adimi-

nii's,t,fat,iiÊviê v8,r,rtrl,i'rtid eriirnge;n hie,ef t 'af'ge'schiaf t, krâlrl hi j varT

1 lanurarti 1968,af vie,rrgio,erd wrofden,oP brasii,s ViEùrt'z,iin Werke-

1ii1"; be,crrag vâ;n :iinvraiiiidii,t,eiitr zijnrde 50 pct.

Cp bras,irs viê.. t die b,ed,riagie'n op 1 juli t97t, tM'o'ridt zijn

p,ensiirO,ein, ,dia,t vô6,r rd.re \Mr€rt van 24 rdiêCê[Trbrêrf 1968 ber'e-

k,ern,d. wiars ,op e*;n ipr,retl.lirditeiiit vian 30 p'Crt., z;ijrnrdre 21..656 F

pe,r j,&16rr' (inâex ,niie,t i,nb'egrepeinln th,an,s beyeke'nrd op ee\n

i"rnvraliiidiirtreii,t, v,ayï 50 pcrt. zi!nrde 36"Egg F pieir iaar (iin'd;ex

n,ie't iiin'breg,ilêrprêrrl). '

9,. ffi*ffisoHâda{Èe \r&m het $*sx?sùsærn @P æfr!m \rtrseger

bcdrag wagÊsreer' tfi!*,ems 3aeÊ onte{e"vs@ek v&m een

heraËæmân$ we#eKrs veB'esSerËaeg eem verffiiûmdex'âng

\r&rR de âanvaBËCÀte!,tsgHæed Tff *rdt wasÉgesÉe&d"

\.S,Irarnrr$ê,ï ,€rÊ.ï1 ii'nvra,liire.le 'ê,€'f[ i&&jiVf êiâ$ 'orn' hefz'ierniin'g

v1êgreiflS yi6rïr8,ïgie,ïi,ng v,an ziij'n :trCIrers,tazld É,nd,iie'nt, Worrd't hii
enrd,Srr-r^tr,orpiÊin ,ô.,â.1îî ee;rr ,gê,1'r.ieoisku:ncl,ig oinideïz'o'ek idiat b'e'trek-

kli.,n,g ;h,eefl cp ,aI ide ,aralt'Cio,enln,ge,n ,dii'e hi! heef't 'doe't.1 'gel-
els,n Erï1. d,ie ,àroro,f id,e bev,o,egide Conr,rniiisrsilêis w,er:dietn e'rkenld

ais rg.Eftrdore:nÉngien rd,i,e ornid.re'r ,dre 't,oep,a,slsiitrx,g 
v'arlliein v'â.'fl 'd'e

Sic;,e ôndiiinig,eir,dre w'êrtitr€rt1 ,op dre vel:S'oe'd,i'T}9rSPieinrsliroe'nierT-I'

Y66r ,de 1orepas,sii*,g vlaïï. ,di@ wret vaïL l jul,i Lq6q, w'eÏd

he,t ,evrg111fgr6igil penrsiiroêrfi hre,rz,i'ein rirnd,i'êlÏfl. iêif 'tuis,s'elÏ'[ ,d,B ir]iie'uwe

;s,ta'-ie ,imvailiiditeri,t,sgiïaad en d.,e ii'nvaliidiit,e'itsgraad waaro'p
'j:leit 

17!@@gigï vrlas viastgrgrs,t,el'do €rÊ,rr verschli,]. \ran X0 th' in

rï1,r,,ï1 ,of ;irn ,Kî€êï veiï,tioroiïr.d.€. tat tmiiini'm:uillr wias 'echter :ld'et

:::r.,:tiistt wiârïÏ.,ïlr€iê,ï, 'ir,.i. $,evral \Fla,''î. v'etrhog'iing, 'd'g 'tp'tal6 i:nv'a'fi-

rjrltieiirt Op,grevrO€,fld \ rerg,C ttot 10 it,h. of t,ot 100 th. ft'*&xii*.um

foiepâa,ïd. brij de Officiiôl,e B,orl,grirsche Sshraral 't,o,t \rra,s,tis,tre'1lin.g

-u'**. ,d.;# gïârilrd vaï1 ,i.irlvê,1,id'i,tieit, of ,iln gevrarl van vrêTfr1-Iri,n'de-

riiiïï,S lv,aiïsnieeir ,d;€ t,otiaile ,iinvral.iiidii,tie,it,sgrrlaaid geieËr 10 Éh. IÏ!'eer

be,rrg,i]4n,s, ,i:n rnr*31< $evrarl hre't pr$i$$r!'$$;n \Miê'flC iaf'ge'schraft'

I'n d:iie ÉrCI,e,s,t,anrdr kiorn h,ê,t freiirt via.r'È ,heit iiintdrire,nê,n vian Ê'8:1.I

8.11,tr-i"rï,ar&,g OrîîT hefiz,i,e,nirnrg ïMê'$igrnis t/0T!*rf$'êiÏ'iifir$ V'o'Of drê ilnva-

ii, j"e evrerrïÏtrue,0,j. h,ê,t r,isiclo ri'nhrou'dien 'dat, hi j het glrobaal

invraiiirdritleii,t,sp€ïcrêrniti&gi* ,d,at hre,nî vFcêg,êrr wierrd to'erg'gkêrftrd

vê'ÏÏîlri'Ïtrdiefld zi&$ 'CIf z'eif's 'drait 'hi j zijn Pr€lrtis;iroetrt tttllsd'i'g
rs,g,glggy indien één v,ôr!. zij'51 aand,oe;nri[lg'o:1'!. irn g'u,nsrtiirg'ê z'iî

\ô/as geêvo,inr'e,ertd'.

So,mrn'ige ,i,nvatr,i,de,rg aarnellclen 'dan o'ok 'eiei1l aAnvraag

O,fft ih,e,fgri.6pi;n,g VOiO'ï' 1;r,ê,figylg,€,fifî$ 1;r,An hUn t,Ole'S'tgnd 'in tre

di,*in,e,n.

I),e wÊit vian 1 juùii 1969 ;ITLiê,â.k,t he't 'p,6'ge'liijk d'e vroê'$êrf

erkeinrCre tio'tntr,e riinv,alliicliit,eri,t,sg,naôd tre b'ehrorurdern, z'ê,lf's wan-

n,eierr ,d;e Giereerhteil,i jk-Gr€ffls,e,skundige Diiiernst 'êrêtlt v'€'Trrlli'rt-

Ce,r:i.rn,g v'a,n rdii.,e Snaad vas;t;stiei't.

Vo'o,rt,aan ki-Ln,nein ,d e 'i:nvralliird'e'n volkoiffl'ê'fl g'erust h'u'n

âârrïvïiâi&g orn lterz.ie,nrirng ,ir"t'diie,ïlen" I{'ie'r zii 'êcht,ê'f aan'

toeg,svoegid ,dlat de h.uirs,arrt;s s,teeds ê,êïî nuttig 'adv'ie's kan

{



vêrlê;flêin omrtrernt'de wieinselijkherid
vraag iin tre rdi'en,ein.

,oêrrl'd,êfg,êliijke aan-

D'e hierboven uri:t'ererng,êzê,t,t,e b,ep,alirng is ;fo,gpgsrsielrijk

van 1 ap,r'i,l 1969 raf ; nij werd ree,ds t,o,e,g,epast ,op d,e ,aan-

vritùg;gn io;rû h€fzrirerniiinrg w1êrg€rn;S Vererrg,efi,flg diie op rdrie

diat;ùrrn ',iin ,oindeirzioek wâiilorn . Z"i} he'eft g;@rgrft ite,rurglwre,rkiern,dê

kracht.

B. &Vaarloorging van recht op een vesrm,f,nderd pensi@en

voor de weduwen" van somûlnige invaliden van de

0@r[og tr948-fl945.

Iin hie,t s;tre,lisie;l viârïî ,dre prê;I'trs'ioi€tïtrêrl vran de oorllog t940-
1945 bre,s,tiaat 'e,r van amnbfswese ,e*,rt. necih't op p,einrsiiroien ziettrr-

d;ê,r drat êr êiêin oorzjakeilijk verba,nrd best,aat ,t;uss,en hert over-
liijdien \r,ê.rr,de iechtg'erfloiort ein ê'êift ioorilliorg,sferit, êrn'd.,it tern
vroroldrêilie v;an de wetCuw,ern t

a) v;&n rdre gfeamp,u,t,e,e,fld,ê,rl I
b) via,n dre ,irnvraiTiiCrsrn gerlec'h'tig'd,ein op ,h,e,t stiatuut van d,e

,g;roiortviermli;nk,trêrn'ein -Élnvalirdein ;

c) van die ,i,nv;a,1,i,dre'n 100 pcrt. ,etn ,ffr,êrêrf (intirepwe ,gnerechtriig-

drern v,an wlie sprake iis ,olnrdre,r L e,n rêiâtfl wi'e ierein fecih,t
op piern,sri,o€rrr wo;rdt tioieigek,Grr'l;C van i jutli !970 raf).

Drg,s;kr buiitern d.e'ze rdrtie rs,i;f:ss,11dering,ern vioo,rziien de
sB;ITIiê,Ftrgroorïdrêtrud.ie wetlfe;n op rC'e miilii,taire prein'siio,êlrlofl, to,e-
prasrseiliijk rop ,drê mii,lÉ,t'aii;fleifl \ff4l1 'dre 

,o,orl,og 19t4-L918, even-
ejelnis iirn e,ern reclht op ,Bêrfr viê'fif,flirrlrd,erd p,ein,siiioein voior de
w,eiduw,e,n wireir echitigerniorort we,rd 'erke,nid ,als ,iinvral,id,e vran
tern .tniinrs,tie 60 pct. w€,gisfN1g kw,alie'n ,opgJiediaan ,CIf v,fl,fig,fig,êitd
iingevorlge h'ert {eÉt vtar.l rcl,e ,ororr1l,O,g ,of ,aïs ;iin*valiirde v,an trern-

nntinisilie 30 p,crt. \firrggsrr[g kwreit,su,rerT] of ]<walie:n ,die aarn,le,i-
dii,nrg h,ebbe'n ge'gievem rtot ,de tro,êk,E,rTning v;a,n :êêrn kwe,t-
suunstreep.

Drat veffIîîiindie'rld p€'rl.Sti,c,on wrond,t v€'frIêre;fi.rd, z,ornrCeir dat
êrn,irg ;Oio,fZnk,eilii jk vle,rb,AnlC É,ll,s$ein 'h,e,t roverl,i!,d;e'n van de
e,c'ht,grerflio,oit êlf,l r€r€î aan de ,oro,rlo,g rtie wijrt,ein ;schradelijk feri,t

bres;t,aat.

Eren z'e,l{idre stel,st,e,l van velrmtirnrdle,rdre p,giïïsiio,Gjn;êln wrordrt
bij rde we,t vl&n I ju,Ii t970, vâiTr 1 jranuiarli L972 af, i,ngrerstrerlid

tern vroorrdierlie vrêtn. rdre ni.,eit ,heirt,rouwde werd,u$rre,n vnn d;e
o,orlio,g W4A-1945.

nE GERECI-ITIGDEN z'lj'n rde we,duwe,n :

viatïï 'C,e ,iinv;alii,Cen v,an ;de ,o,o,Flrog lg40- L}AS ï
vrâirl 'Ce miobriû;i,sat;i,e tqgg-tr 940 ,
v,a,Tl ,d.ie vrerliditioehrt i,n Krorrrêrâ i

van dre orntrniij,Iïeir,$ dli'g ,T"r&. 35 ,âu.gursitiu,s !947 , cLio,o,r h,ert

feiit van hrm rdiiein,st, ,het slacih,trof f'er zii j:n gewortd,erïr
v'ain êr@rrt,orrlg;gvifll rtie wijtre;n rËliarrl id'ê oinrtplo,ffli,ng v,an
st'o{f'en d,i,e z,ij ge,}as't wê;ffêr} op te isipiorrern ,e,n :te ve,r-
Illirg'{iiEi6,1'1, e}rl. 'dri'e rdlâ"êildroiorr rererr.t ri'nv,al;i,dit,eii.'ttsp,êinrsii,o,êirl
'$r@rftiiertiern.

Se vo@trw@&rderÈ lrg,l'@iiigrt ,orm idrat rr,e,rm,i,nid,errid piêrfr:sriro,en

tre b'el?orme*r ziijrn ,d,e volgernrde :

a) ûsa &soofde van de ec$r*gemoo't 3

* Gr$rrr Éin,vrailiird,i.iteii,t,spernsioiein g,êifio,t;e,n hiebbe,n v'an trê,rr

' ,ï'lnli,nisitB 3t pctt. 'uri;t hroiof,dre van :hre,tziij kw,e,t,su,re,n d,i,e

'âëlrfl,l,êri'dti,n,g hebbern g€rg'ê;vrêrrl iof ku,n;ne,n ,gêviêrfl tort
rde tio,ek,ennting vian êrêrrT kwe,ts,uufisitiferêip ; heitziij kwa-
liê'il. of geh,rek@if,I iop,gre,Cior&it'[ ,of vieirergend â,lis pr9,liif,i,gft

9'êvanr$'ê1111.'ê I

êrê,r1. 'irnv'aliirdrirteiit,sPrêifl,sliioêrn 
gêiftotietfl h'e'bbe'n vlan tien

m;irnstie 60 p'cit. vgrQrf kw;aien of g'eb:rek'ein iopr$'ê'dlaan

of v,êFêrïgreiild w,sgrê'rls het feiit y;an rdê qrorlo,g.

Opmerlriurg : In,die,n @iêirl rirnvali'd,e,l,ic'h,a,rtre;lriikre scha-

dre welerns he;t f'etiit' vrêlrt 'de ;t'we'ê 'o'oillor$rern heef't 9e'1re-

,d,o,Flr ,dien kunne,fr rd,6 tirn,vraliiid;iteiit,e,n, wê,9êirlS 'de oo'rtl'o,9

lgL4-19L8, g,sv,e6grd worr:drern bii ,diie o'Fg,e'daan ,tiijrden's

die,ororlliog 1940-1945 vo,orr rde vraist,stie,lil,iing vrêirl, he,t

rech,t rêrn vioo,r die ]r,ereke,nriirlg \ran ,he,t we,d,uwol'tP'êî-
siroein. Inrdrie,n hre,t e,ch,tierr ,gaat ,oITt verrschrillre'nrdie kw,a-

Lre,fi, k,an idre ,s,€trne,,Fls,tieillri,n,g sl,ec.hts ge's,cth,i'e,de,n ovje'r-

eernkormrs'tig id,e berek'etnii:n'grswi jz's zoô'lis rdii'e brij 'de
sârrfr€lfr€['€,o,Fd"enrc]e w,eitite,n op de vergoe'dtirn'gspen-

srioiê;rr,gtr vro'oir veerlv,ouidirgie ,inva,l'i,driiteii,tien ris bepa,al'd.

b) in heoûde vam de weduwe .

- 
,ds o,u,dre,$d,orrTt van 60 jaar b,eir:erikt hebbê,î ;

- 
,'irn ,hre,t h,uwelijk gert,rêdrern zijn vôôr he't sc,hrtdrelijk

fe,itn ,oorrzrâôk viâ'fl idr€ ri;n,vnli,dÉt,e,it vain d,e o'clhtg;6inroo,t,

,ofwe,l ,i;n hret huwe,Iijk g,s,fss,{ê,r} zijn I1'a diat sc'hade-
lijk fe,it m,aar ,dan

h,e'tr,ij bi,nn,e,zr rle t,ermrijn van vijf j,aar tie
vian ,de 

'dratu,n:t via,,n de ,te'ru,gkee,r vian
gternro'Olt ,i,n zijin hraardrs'tede i
h'etzrij v66t ?9 ,se,p;tremb'er 1950

rekene*uJ-
dre echt-

}re,'e u i j 'na 29 se5) !:e,rnber 1950 ,rltââr v66'r l jiorlu,â'ri

1956 in,d.'ie,n 'd,e ,echtgreno,ot ,de 'l,e,ef,tij'd va,n 40 jaar
n:iet h,ad berr*,i.ki,o3r het og'enbl,ik wa,arop het
huwelijk vreriC âi&figegaan.

9..{e* hec[rag; v&sr het ,?*msfioen ,is gelijk 'ara,n ,d;at bepaaldn
vo'or eetn g,e,Tiijkiaar,dig gevial ;iin lhe,t st,e,lsel v:an ,d,e o,o,IrÏOrg

!.91i:,-1918 'tiern b,e;hro,ov:€ vârrï rcLr€ vé6r 1 j,anu,a i, L952 gepen
si'c,r:e,er'de werC,u$r,e va,ïr,C,e siorl,d.ê,at.

l{et veriandsrt volcrre,ns hre,t invalrirdri.tie,i'!::sp,s,rcisrltrag,e dat
aan C,e ove;rile'd e,n ecrli.itgerrroiot \AZ,as ,to,egeke,nrd.

Rekieiningf h,ouide;n,d il?lret de vie,rhoging van 32 p,cit., toe-
glekencl vian X jul,i Lq70 af is 'e*.it p,e,nrsiroen b,o,gr'êpe,n 'tuss,ên !

6.V92 F voor ,Ce we,Cllwe vâ:r'r êên irrvaliird,e 30 pct. en
t4"87?- F' voo,r ,die werC,uwe vêin eerl inv'al,ide 95 p,ct. (ri;ndex

w
nire,t,irnbergrrep'e,n)

Emslâesi e; flcs&? qmedga,we i,s of inrdic,n d.e echtgrsino,te
h,aar res;hie;n laeeft ve,rLo,ren, t,en,gi€voilgrcl \r,an,ec'htrsche,i-
ding, sciherirC;i:rt,g vian itiafe,l iên be;d, ,of rrii,ê,uw huweùijk of
terngevol;g,e va;n ,êêtfi vian de oorz,akien b,epaal'd bii d;e 'arïi-
k,el,e'n 53 ê,r). 54 v:an C* s,aîneirlgeo,rdernd.e wrert,tre,n op ,d'e

\rerg,oed,ingspe,ns;i'oenc,n f ku;nn'e,n rd,€ wê,x€;fl,aëLft;s'prïraak ITI:â,,-

k,e'n o,p, h'e,t pensiroe;n 'Cat ,hu,n ,,m,o;edêr bgk,orm,e,n heeft of
z:olr hebb'ern, rtot \Ar;ân.;freef ,d,e jo,ngs'te onrde,r he'n de leef-
t;i jrd vran 2L jaar h,e'ef t be,r,e'ikt.

De a$q'wezigÏ;eâd v&m e{e eehtgesr@#* ,C;ie bij vo,nnis vê,rr
v,elrkliari:lg \fliâl"!. ,,af wezii,grhieirC ri,s vrasrtg,ersterlid., rniâ.g rflrêrt h,et
ove,fllij,dern worfid,ein 'ge;l,ijkrgersterld., 'ten ,e:irït,C,e he,t piêrnstioên
te verflenien 1a,an rd:e we,d,uwe of ,&E[fl de w;e zê,fl v;an die
ve,rmiistie. D,at pr€tTlrsiiorsrll vê,rv,â,Lrt e*hrter op ,drê datum dat
de rTtïôin oprn,i.euur ver:sch{ jnt of ,op de ,d.atu,m d,êrt zi jrn

b,e,st,a:an irs bewezie,n.

CaapneanHalie v&î 'diat p,€rrflrsiiro,ern rn:êt,€o,î pr€rllsdoern a,ls ooï-
tr,ogsweicluwe van geliijk wel}h,e a,ard is verbo,d:ên I ernkel
hie't ho'ogr,s'L,e Feflrsioren wo,rd.,t t,o,egeke,nd.
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PRAT{TTSC}f,E BEPAI.INGEN MET BETREKKING

Ësi kFHs AehUvRAGEN EN FilET TOEKENNffiN

VAN HMg VERIUINDERD PENSIOEN

1. l-a.Ieduwen aan wie bii een beslissins van de

Comnnissie die dagtekent van v66r 15 augurstus !97A

het sEornnale pensËoen werd, geweigerd omdat het
æormalselilk verbamd €ussem Bqet 'overliiden van de

ech€genoot @n &aet f eit \ran de oorloE niet werd
erkendo - &Ved,uwen wier eclntgenoot overleden is

v66r S5 augusÉtls 1,97& en dûe nooit een aanvraaE
hebben iragediend.

trndtien zfij ,o,orrdre,lern rdrat, z:ij ,de lai,er'brcvejfl âânrgrs,hraalde

voiojrwâârdrêrïr vre,ïvullle,n dran zijn,dliie we,duwein verp[icht
e*n specia$e &&m,vraag, per aangetelrende brief, ritn te
C;irêrnêrn b'i j ,dre ad,miirnlist,rartliie 'die'r preinisiiroenreln,r J'an Jaciob's-

,nl,êrirrt 10 't'e 1CI00 BrlUrsSOl.

Inrd,iern zij ,de 'orurde,rdorïxl vêiTl 60 iaar bierrerikt hebbern tdian

r,aslç;idlf hurn, iârëlïïg,ê]nade,n ,hu,n aanv'faag ,trii'derns heit twe'elCe

,-.i sêifilêster van 'hert jaa'r A97f- rin rtte rdtirênrêtri'

</ Zij id,ie ,drêz,ê io,uld;ê,ïrdoirn niiet hebbrern berrerik,t, ,dro'êlf,L e,r

b,est aan, ihun a.a:n:viraaig[ ,i,n tre ldirene,n b;ij v'ororkeiur biin,nen

d,€ rdini,e rm.aandierïl v66r' ,dre ,dratium \Â/i€ùB,Fo,p zii die ouider-

d,Oirn z:Utltlern bre,nêiikrêil.

2" Andere wedmw@lx

Iin aji dre râi11rd,êrtrê gevialilren zal thet recih,t op eie:t vsgnrirr-

de,nd pi@rnsiiroien 'te gertriijkie,r rtiii'd rr,et h,e,t recth,t 'op h'e't tnor-

mlaa,l prens,irorein'o,flldrêrfz;o,crh)t worrrde,n.-

De we,duwern mro'e,tien d;u,s, we,lke ,oiok hiurn leeftûjld zij,
huin adïrvïiôiâg iindli,e,nein uiiiterl'i jk binnrein rde miaand vol-
geinrd ,op rdrire w,aarÉm hu'n ,echt,greinjoiot iirs ,ovierl,eid e,n.

I,n voiorkiormienrC g,eval zal h,e.t vrerrnirn'de,nd petns,i'oe'n hun
woîCrein 'b,e,t,aa,ld vrâ.,fr ,dre gçrd'g1pdrgr1ç van 60 jraa:r 'âf , Iïrrê,âr

op zijn v'rtorêgrsrtê v'aln I jnnuari L972 af.

BËL.&NGRTJK

trnCii,ern rdre echrtgis,niorort idie ,kwe,t,suurrst;reep inli.)t tiijide,ns
' zij,n liê,vrêffI veirkrregetn, he,ef't, za,l d,e 

'eidmiiintis'trrattire 
rd,êrI' pr€rl-

9'rr siirorenre,n brij h,eit lvÏ;iniisrter,ie vian Landrsv'e'rderdii,giing ,Ce no,dii,ge\-/
stiapp,en rdrO,Otn Olm Zij,n negh.t'en ,t'e 'droen 'Ond'erfzrOrêkien en Ze

h,êrm evjein,tue,el prorsrt,u'uim rdro,CIft,tiorekennie'n.

g. VerEengûng vBrR de texxuaâln waatrfue het sra het sc&aa'

deliik feit gesËoten huwelillc moet ziln eansesaaet

ostr rechÉ @p wedu,wenpensioenen te veffBenen.

Zowell riin lhreit ,st,e,ls,erl dier pien,sii,orêinrê:n viârrl ide oo'rlog
I9t4-1918 alis in rdiait vian ,diê oorlog t94O-L945 ku,nn,en de

Rr:

werd,uwen vian d,e invaliidern, iin ,h*t huwe}ijk 'gertredenr 'rliê

h,', i ;c,hia letli jk f e,it ,s,l echtre ,ââinrsp,liâô,k 'miakern op P'ênisiiroen

i:rlign h;e,t huwel;iik ten ra,i:nrstie één jraair ,hreef t gerd'uurd

e,1 wgrcl ,âr1n,gêrg&â;fr b,i;nnèrn ,die vast,gesûe,ld'e trerimti jinen.

Die t,e,r'miij'n,en warern b'e1:'erkt :

vro,o,[ id.re ,obr'l,og 19X4-1918, tioit 3t ,d,ece,mber t934 inbe-

$ffêpiêrn ;
q-.r,ûOî ,d': û,olrlog 1ç4C- L945, troit ,op 5 jaar n.a C,e Catum

v,an d,e ,terugkê,oï van ,d,e miilii,tari;f ii'n z,ijn h,âailds{e;ç[e of
trot 2B isep,trermbê,ï 1950 ,i'n$,sgrêP,8llr ,indi,e,n 'd'ez'e drat'U:m

gunsrti'grerf ,i,S.

Van 1 julii L970,af, b,reingt td,e we't v,â:rL 8 ju;li t970, deze

terrmÉjrnretn :

viCIor,de orcf}og 1914-tr9tr8, op 31 d,ecretmber !934 inbe-

$rneP'êtn ;

voor ,de ororl,og 1940-1945, ,op 3L ;doc;êifiIber 1955 iinbe-

sirepiern ï "

V,OrO'f ,Ce v,f,Oiu$re:n w:ief ec;ht,geflroO't 'm:indef ,drAn 40 jaaf OUid'

\Âr,Els tlo,ein h'ert huvre,liijk wertrd $@rsrlgrf'gn.

Noc,h.t,âjïtrs zulL,lreln ,de he'trrokk'êirliêrt"I hre,t grê,fl,ot vian d,ez'e

n,i,euwg 5rï;âât,reg,e,l .slecht,s ku.'nn'ern bekoTn'e,n van,af 'drg 6pFg;f'g

drê'g v&,r' rd,ê mraianld v'cirl'gf'enrd 'op 'diie waarin ziij 60 jraar wor-
den. .

ÂANVRAGHN
1. Weq{ursÀzen wier echtgexao@t @verEeden is v66r

15 augusfus tr9V8.
j-)e be,trrokke'n ryrsrdsq1ern, wier huweili jk pilaat,s hrad

b,i;nrnen d,e niieruwe trerrtm,ijinrern ein wierr ,echtigËerîroiot op d.e

d;alturn van ,h,êt huwei,ijk ,d,ê ,o,u,dle,TrCrotm van 40 j,aar 
'ni,e't

h,ad b'er.eiikt, ïïlrorêt;orn h'eit o,ntd,e,rzroek of h,ert .,niêru\M o,nrde'r-

z,oek v{arn hurn pg,gr}t,ten pret ilê}Ttrgle;tiêk'êrl}id:ê b',fi,ef, iâ,âlfiVfiâ,geln

bii rd;ê Ad,mriinÉrsrtratiie 'd.er p'êrn,siiro,eine{n, Jan Jacobsp,lerin 10

tre 1000 Bruiss,etl.

Om ide rteirurgwe,fkernrd,e k,raoh,t ,to't op 1 ju,lii L970 'te

be,kioimiein, ,ïTtioertsn z;ij rdiie ;aanv:fêEg diad,e,lrijk 'i;'nd.;i,ernern

ûrnrdti,e,n ztij ,de ioiurd'e'rdiotm van 60 jtaar ,hre,bb'ern bre'teiikt. (De

iiriifsl'u1'* dratunn û,s yrg,s;figêrs,tierlid ,op 15 nov;errn,be,r Lq7A.'] In ,de

anrCerre gevialilein wio,rdt h,uffl rârâlrligrêriadren d.,e aanvraag i,n tie

Cic,nern zois m,aanCe,n \reier ,ç[g ,dra'tu.:m waarop z;,ij ,die ourd€,r-

rT-o,n: b'ere'ike,n.
f. \,4fleduawesx qv#er ec$atgesaoot @verHeden is na 15 aergus-

tus É9?0.

.ti,e werCuw,ern id.oB.r-È e,r bie.st aan hun iârâ;flvrâ,êg in t,e

';k,;ïi,,Gn uit,erlijk b,iln;nern de trftrârârnc{ volgenrC op d'i'e w'aarin
hu;n ochtg'erleçf ,overle'd e'n is.

in voOrkomenC $e\ral, z,al het pensio,e:n hun word€rl
]:e'tr:.a]',C v&,n de ou.'de,rCom trrê;rl 60 jaar af .

{ {,ie voîgend 'iT urrîn'zev")

1' jlt'!

à-.

I q\*



Bcrlcns vcrlt de begroting 197A
ONTVANGSTEN

BIJDRAGEN

INTERESTEN

ONTVANGSTEN

UITGAVEN

36.050 OVERLTJDENS

94.449 BLOEMEN .1

HULPVERLENINGEN
MANTFESTATTES (STAVELOT, A.V.)

71.356 BIJDRAGE UFAC
BULLETIN
BEHEER.....,......5.171aaaata

TAXEN ASBL . . . . . . . . 1.107

VOORSCHOT AFDELINGEN 4..l 
.l8

79.632

DEBET SALDO 8.276

71.356

CREDIT OP 3.|.12.70

P.R.

857

17.070
2.975
2.000

16.102

8.731
22.358

V
CREDTT OP 3r .12.69

17.916

726
tsANK
DEBET SALDO . .

3.W2
7.274

8.276

P.R.

BANK

18.U2

De Verbroedering bezil bovendien voor 632.0(E (nominole woorde) oon titels in de BANK gedeponeerd.

18.642
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