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S OLIDARITIiIT IS GiiEN IJD.t,L WOORD

Herhaalde nalen hadden we in ons editoriaal de gelegenheid eraan te

herinneren dat de broederlijkheid en de solidariteit, die ons verenigen

bij de uitvoering van onze taak, ook daarbuiten moet blijven bestaan om

de leden van de verbroedering nog dichter bij elkaar te brengen.

In dezelfde zin willen we nog even herinneren aan alinea 4 van Art 2

van de statuten van onze V.Z.r,{., opgericht op 22 Mei 1946. Deze alinea 4

vermel-dt het volgende : rrDe leden van de verbroedering, gekwetst bij een

ongeval tijdens een ontmijningsopdracht of ziek en behoeftig' zullen ge-

holpen worden door acties van verschillende aard. Dit geLdt eveneens voor

de rechthebbenden van ontmijners, overleden tijdens de actieve dienst; het-

zij voor, hetzij na de oprichting van onze broederschap.

Nu hebben we de gelegenheid deze uiterst ffhumanitaire en altruistische
geloofsbelijdenis" in praktijk te brengen. Inderdaad, op 28 deceùber jongst-

leden had een vreselijk ongeluk plaats bij het vernietigen van rmrni*-ie in

Vogelsang. Het slachtoffer, SBV GOOSSENS, Stéphane, 23 jaarr verloor hierbij
beide benen. Dit ongelukkige slachtoffer is lid van een lokale sectie van de

verbroedering waarvan het reglement van inwendige orde besloten op de eerste

Januari 1969 t goedgekeurd is door de Beheerraad conform met Art 5 van de

statuten.
Onze vrienden van de verbroedering hebben zich voorgenomen hem te helpen

bij het bekostigen van de aanko,rp van een waqec. Daartoe organiseren zij een

grote tombola. De prijs van 'l biljet werd vastgesteld op 20 fr; het boekje

met ! biljetten en een omslag (speciale trekkine) wordt verkocht aan 100 fr.
Zij hopen dat deze tombola gunstig onthaald zal worden.

We rnoeten hier massaal aan deelnemen. Ik nodig dan ook alle provinciale

sect1es urt tot het verspreiden van dit voorstel op een zo groot mogelijke

schaal bij hun leden en sympathisanten. De biljetten kunnen ook bekomen wor-

den door de tegenwaarde van het gewenste a',rntal bil.jetten te storten op PCR

Nr OOO-049?18A-67 van de Dienst voor Opruiming en Vernieti.ging van Ontplof-

fingstuigen, Kwartier Cdt E. de HEMPTINNE, tOtO LEUVENl met de vermeldi::g

"SOLIDARITEIT GOOSSENSTT (Rfstuitaatum : 1l April 1981,

Ik verwacht van U een mild gebaar en dank U reeds bij v';orbaat.

De Nationale President

E. GEOliGr,

N.B. z Zij, die van dit voorstel niet oo de hoogte gebracht werclen en aldus

geen tonbola-biljetten konden bekomen, worCen desalniettemin verzocht hun

gift op het hierbovenvermelde rekeningnummer te storten.
Ik dankhen voor hun eventuele deelname.

E.G
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SOLIDARITETT VRTI,NDSCHAP ZONDT]R GRENZEN

Het is niet aan mij op dit punt de geschiedenis van BELGIE te herschrijven :
geboortet evoluties door de eeuwen heen. ilet zou te lang, en voor velen uaar-
schijnlijk eentonig worden. Enkele woorden zullen deze samenvatten.

Van ffeltische en Germaanse oorsprong, werd de Belgische natie achtereen -
volgens bezet; de lezer vergeve me de data, door de Romeinen, de Germanen, de
Fransen, Oostenrijkers, de Spanjaarden, de Hollanders. Dit om te verklaren dato
zelfs rekening gehouden met overleving en het behouden van de lokale taalr'in het
bijzonder het.l'/aals en het Vlaans, geen enkele inwoner kan zich beroepen of be-
roemen van zuiver bloed te hebben. Weze hij van het Noorden of van hel Zuiden,
van het Oosten of het trlesten, iedereen, indien hij oprecht is, moet bekeanen voor-
ouders te hebben van verschillende oorsprong en enkel een element te zijn van een
afstamming die min of meer gestoord werd door de eeuhren heen, zeker vanaf d.e
Romeinse overheersing van Galriâ: waarvan België deer uitmaakte.

l'/aarom dan het IIENHEIDSVAANDEL, dat in 18fo eindelijk verworven werd, willen
met de voeten tredenl eenheid tijdens zove1e'' rustige decenni-a bevestigd en in het
bijzonder tijdens de twee wereldoorlogen 1)14 en 1g4o alsmede tijdens een gevaar-
lijke opdracht, niet op zi-jn waarde geschat, deze der ontmijners, zencling die heden
bijna veertig jaar na de laatste oorrogr nog verder 1oopt.

Met welke nonsens durven sommige elementen een totale confederatie voorstellen,
zowel politiek als economisch, industrieel, sociaal en kultureel dan warlneer
onze nationale leuze TTEENDRACHT MAAKT MACHT|i is. Geloven zij alzo het probleem van
de nationaLe en wereldkrisis op te lossen ?? !'/elk een utopie! Wat een stommiteitl'
l{ensen zij naar de Middeleeuwen terug te keren hranneer ancleren, helaas tot heden
zonder groot sukses, de Verenigde Staten van Europa trachten te vormen.

Geen enkele verbroedering kan onverschillig bli.jven tegenover dit verraad riat
tussen de hedendaagse gebeurtenis,sen in België rloorsi-jpelt en dat het werk is van
een kleine minderheid. De verbroedering der Ontrnijners rag niet bang zi.jn haar stem
te verheffen in verband met dit onderwerp. Met a1 haar krachten en gebruik makend
ùan haar moed, moet zij het voorbeeld tonen en ertoe bijdragen d.eze bom onschade-
lijk te maken; een bonsoort zo oud a1s de wereld, hraarvan de ontploffing, hed.en af-gesteld, nienand ten goede zou komen. Moge de sten der OntmiJnere, v""éttiga, hoop ik,
en geheven tegen een verkeliJk gevaarr een eneeuwbaLeffect hebben, zich tot eenlawine omvormen en aldus de doornen van dè verdeeldheid der Belgen vernietigen.

In plaats van steeds maar herinneringen op te halen en zaken naar voren te
brengen die de haat onderhouden of deze in het hart cler jongeren cloet opleven, dat
elke ontmijner, Vlaming of l'/aal, zich inspant om de verstandhouding, de vriendschac
en de solidariteit te bevoordelen over de grenzen heen. Dat al1e Belgen zich
nationalisten tonen- Ilanclelen als regionalist, onder invloed van enkele heethoofden,zal leiden tot de dood van een land, dat veel te klein is om het te verdelen.

Jean VAIJ DB RYDT

Ere voonzit t,er van de
Verbroeder ing der 0ntrni jners
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Nemen we nota dat onze algemene Vergadering van dit jaar nogmaals zaL

plaatshebben in de inrichting van onze aktieve eenheden te HEVITRLEE op

zondag 1 noi 1981 en dit volgens het gewone schema. (Ueer bijzonderheden

zul1en U rechtstreeks medegedeelcl uorden door uw sectie. )

Vertrouwetijk kunnen wij U reeds melden dat Kolonel DUMONT reeds

zijn onderrichtingen gegeven heeft opdst de Self-Service een bijkonende

vermelding zou winnen onder de vorm van een nieuwe rrsTEarr.

Men vertelle het verder !

' Deze maaltijd kost slecln1-s 35O fr., drank inbegrepen. Vermel-den wij

tevens een geluklrig initiatief van onze makkers van het aktief kader ten

voordele van deJeugdige kinderen die hun ouders vergezellen.

- Voor kinderen onder de 7 jaar : gratis

- Voor kinderen onder de 14 jaar : 175 fr.

E. G
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DAGORDE VAN Dit Auiil,lENii VURGADEFiII'I9 VAN 01 MitI 198J.

1. Toespraak door de Heer Voorzitter
2. Statutaire verkiezingen

J. Verslag van de schatbewaarder

4. Verslag van de Komnissarissen

5. Ontlasting te geven aan de beheerders

6. Vaststellen van de bijdrage 198J

7. Allerlei

STATT]TAIRE VERKIEZINGW

Volgende beheerders zijn uittredend doch herkiesbaar : de Hr. CHOUFFARTT

DEBRAST GRANDFIï,S, HEUCHON, LINDH.IT PRIGNON en RAMPELBERG.

De kommissarissen : GOOSSEI'IS - VERVENNE - DELHEZ (in vervanging van de

heer R. ITTERS, (overleden) )

Volgens artikel 2J van de statuten moeten de kandidaturen aan rle Natio-

nale Voorzitter gericht worden langs de provinciale sectie on, vôôr de 15de

april ten [aatste.

KASTOE"STAND

Hierna vindt U de kastoestand op t1 december 1t82 opgesteld door de a1-

gemene schatbewaarder en nagekeken door de Heren GOOSSENS en VERVENNE, tijdens
de vergadering van de beheeraad op 9 januari 1981.

N.B. : fn overeenstemming met artikeL 16 van de statuten wordtde balans van het

boekjaar afgesloten op J1 maart 1981.

(De kastoestand op 11.12.1982 zaL dus iets gewijzigd worden door de kas-

verhandel-ingen, ontvangsten en uitgaven nog uitgevoerd op het boekjaar
1p82 tussen 1.1.1983 en 31.t.198t)

E.G
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KASTOESTAND 1gB2

INKOMSTEI-I UITGAVEN

Administrat ie

?. Berichten

1. V.O.V.

Bi j dr;rgen

4. Verpl.i,râtsingsonkosten

CA 4. 4cl4

/rlg, Verg. 13.582

S tavelot 26.79?

5.

6.

9v:rlti:ler:

9iy:r:el
D iners
l'tedailles +

Bloenien

Cred itsald o

15.û7:'

2,.189

1? .960

44 " 698

nt1 .1 BO

6.815

23.]88

975

i.B5o

liilrsset-!29?
D.A.S .

BRABANT

VJEIIT-VLAAN,

oosT-\rl,AAii.

LUIK

AT-ITIdERPEN

HENEGOU!dEN

6?,400

19.9rO

4.5oo

14. 100

5.700

12.2AO

J. OOO

7.954

1 ',l .754

BRABANT

LUIK

121 .7?5 121 .725
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Onze monumentÇn r ow.e straten.

In ons Laatete nummer (tlaazi5ae 10) meldden wij Urdat na het inzien van

de oude nummers van rfDe Ontmijnerti, rdij het spoor gevonden hadCen van een ge-

denksteen te SIBRIiT ter nagedachtenis van Sgt THOIIE, gedood in bevolen dienst
op 12 april 194r.

Onze rrrienden van het aktief kader hebben de zuil gevonden in het stru ik-
gelrasl heirben er een foto van gemaakt, Daarna hebben zij de f.igging van de

zuil aangeduid op een uitreksel van een militaire landkaart.
Deze stukken vervolledigen dus harmonieus de bundel samengesteld door

onze vrienden van de D,O.V.O.

E.G
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Hr,T LEVEN IN DE SBCTf nS.

9*9gliiligg_lesgsgellese3g=s:$3:-_!et-epzie!!g_yel_slze_e3!slilere ! 
'

Onder deze t.itelr nemen ue, kenn{s van een a-rtikeL verschenen in een krant
v,an de hoofdstad,

Uaarover gaat het ? MiJnheer VREV,EN, Ministen van Landsverdediging, zou

een oplossing gevondep heb.beq telei-Fde een speciale schadeloosstelling toe te
kennen aan bepaalde mj-litai.r:en, cir;ieIe 4genten vgn de le.ndsverdediging en

tevens aan militaire qenklieden dle overlijden agq dp gevolgen van ongevallen,
verooruaakt door: het functioneSçg- van een ontpLofbaar of gevalstrikt voorwerp,
dat ze noesten opsporen, neutr4ligereR, transporteren of vernieti6çen.

Dit wetsontwerp zou reeds door de koning ondertekend zijn. Het voorziet
in het toekennen vaR een rrspeoiale sehadelooestellinglt yan 1.600.000 fr aan de

rechthebbenden van ontmijnerq, overleden aan de gpvolgen van een werkongeval

in vredestijd.
In feite is dit voorstel van Mijnheer VREVEITI vogral interessant voor het

personeel van de Dienst voor Op-ruiming en Vernietiging van Ontploffingstui;.en
(D.O.V.O. ) van de Landrnaeht, voor de rfduikers-ontmijnersil van de Zeenacht en

de Dienst voor Opruiming en Vernietigins van Ontploffingstuigen van de Lucht-
nacht (D.O.v.O,-.Lu).

De auteur eindigt zijn artike]. atrs volgt : r.fHet g;rat hier om een gebaar

dat geapprecieerd zal worden dgor daÈ,handvo} epecialisten die voortdurend
geconfronteerd worden me.t een beLangrijk en nuttig, naêr tevens gevaarlijk
r."ki'

Nriot van de redaktie

Laat ons hopen dat ondanks de ekonomische krisis en de financùëIe moeilijkheden
in ons land, de parlementsleden dit interessant en toe te juichen initiatief zul--

len bekrachtigen. Vooraf willen we echter reeds hartelijk en oprecht dank zeg-
gen aan de l'linister VREVEN, die di"t initiatief genemen heeft.



-8-

HET IEVEN IN DE SECTIES

Sint-Barbara in Brabant

Deze eerste zaterdag van december heeft de sectie Brabant zich verenigd

ter ere van h;rar patroonheili.ge.

Het was de tiende verjaardag van de St-Barbaramaaltijden doch de jaar'-

lijkse verenigingen hebben een veel oudere traditie. Voor St-Barbara, vierden

we Nieuwjaar met een broederlijk eetmaal in het oude frBrouhrersurapens'r, nu ver-

dwenen; gesneuveld bij de aanvallen van de trFast-Foodrt. Doch, veel voordien

was er te Tervuren het St-Niklaasfeest voor de kinderen der ontrnijnersl doch ...
er zijn geen kinderen meer. Hierover gesproken, het is de eerste maal dat St-
Niklaas zich diende te verontçchuldigen voor onze snnrlpartij, mooi voorbeeld

van getrouwheid; Irij feliciteren hem hlervoor.

Vele nieuwe gezichten dit jaarl of beter gezegd : oude gezichten die we

sinds lang niet meer gezien hadden. Onze kamaraden uit Luik en Vlaanderen

moesten zich verontschuldigenrdoch Henegouwen h,as trouw op post.

Het weerzien nam veel tijd in beslag en het was wat 1;'at toen wi.j ten dis
werden uitgenodigd dr:or onze steeds glimlachende meter teneinde ons te goed te

doen aan het smakelijk menu en dit in een vriendeli.ike sfeer van ontspanning.

De tombol,a haalde de volLedige goedkeuring. Onze vriend Henri uit Tervuren

ontpopte zich al-s openbare aankondiger om de lolen,aan te wijzen; men zal

steeds in de onwetendheid blijven over de rnagische invloed die hij uitoefende

op de onschuldige hand die de briefjes trok; feit is dat hij de loten opstapel-

de. Om eerlijk te bLijven moeten wi.j bekennen dat hi.j voordien ook de briefjes
had opgestapeld.

fk weet niet om hoe laat de Larnpen gedoofd werden doch ieclereen was êêtls-

gezind dit volgend jaan over te doen.

Nog een woord voor de afweaigen t ffHet zou aangenaan zi.jrr als U er ook wasrr.

J, HETfiT
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{u $s Sp } inf,,ç,ït, J,îp, 1," fr 
gt?f *? I"?u,.ky},+q#lp:-.",r

1. Ereteken

onze vriend en lid Raynond Bories werd bevorderd tot ft0ommandeur van cie

Orde van Leopold II met zyaardenr! in rnaart 198A.

- ' Onze beste gel.ukwensen aan onze ouderdonsdeken Rayrnond,

2. Gouden Bruiloft

Onze vriend en lid Al-bert R.ASSALLE en merrrg41ry |rebben hun gouden bruiloft
gevierd in de naand augustus 1982.

Aanbeiden bieden wij onze hartet-ijke gelukwenrien aano

J. Bruiloft

Onze warme gelukuensen aan de Heer Michel- VANNE^CSCHjI ter gelegenheid van het

huwelijk van zijn kl-eindochter Mar:tine npt de }Ieer Erwin POLLEI'ËYT.

4. 9:s:1ii1eg:-

t/ij bieden aan onze vriend en lld Rene DUPUIS onze innige deelneming aaa

voor het snartelijk verlies van zijn echtgenote lviarie-José BERTHOO.
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!glgggiiE_!::ig!! (ter attentie ven de provinciaLe voorzitters)

Ter inlichting van onze Leden hebben wij het inzicht in een volgend

tijdschrift rrDe Ontmijnerrt de samenstelling van het comité van elke pro-

vinciale sectie na deze van de beheerraad te laten verschijnen.

Zij worden dus verzocht zo vlug mogelijk de samenstelling van hun

Comité mede te delen met naam, voornââmr adres, telefoonnummer eventueeL

van de voorzitter, sekretaris en schatbewaarder.

Zij vermelden eveneene de juiste benaming van hun bank- of post-reke-

ning met het rekenlngnummer.

E. G
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MED}.,DEi INGEN

1. De rente van de 99 ryli I i:egrgg - yg gr kgl -gp - -q9 - iSsr:

De wet van 3 juni 1982, verschenen in het ttBelgisch Staatsbladrr van
1/ juni, verlaagt de rninirmrmleeftiJd voor de gemobiliseerde tot 60 jaar,
in plaats van65 jaar, met uitwerking op 1 januari 198f. De rente mopt
aangevraagd worden bij middel van een daartoe besternd fornulier r dat ter
beschikking van de belanghebbenden gesteld wordt door de Adrninistratie
der Pensioenen, Jan Jacobsplein 1O, IOOO Brussel.

Het voordeel van de rente girat in :
a) ldanneer de aanvraag vôôr 1 oktober 1p82 ingediend wordt :

- Op 1 januari 1981 voor de rechti:ebbende die vôôr deze datum 60 Saar
geworden is.

- 0p de eerste dag van de maand die volgt op deze waarin hij 5O jacr
geworden is, voor de rechthebbende die deze leeftijd bereikt op 1.jan.

of later.
b) Wanneer de aanvraag na 1 oktober 1t82 ingediend wordt, op de eerste rlag

van de maand die volgt op deze waarin de aanvraag,werd ingediend, en ten
vroegste op de eerste dag van de maand die volgt op deze waarjn de recht-
hebbende 60 laar wordt.

Voorlopig betreft het eçhter enkel de personen die van geen andere oor-
logsrente genieten. De anderen zul"l-en later aan bod komen. De aanvragen die

ingediend werden vôôr de publicatie van de huidiqe wet z.i in eeldig op voor-
waarde dat de belanghehbende in leven was bij het van kracht worden van de
wet. De belanghebbenden die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben sedert
1 januari 1981 r en die reeds de rente ontvangen hebben, moeten een nieuwe
aanvraag indienen met de vermelding rrHerzieningrr, ten einde hrrn achterstel
niet te verLiezen.

Artikels 24 tot, 26 van de wet handelen over de uitbetaling der kleine
oorlogsrenten. Vanaf 1 januari 1983 zulJ..en alle oorlogsrenten, waarvan het
jaarli.jks bedrr."g, afgezien van de koppeling aarn de index, lager is dan
1.1O0 Fr in één enkele jaarl-ijkse uitbetalinpç vereffend worden. Dit geldt
ook voor de renten betreffende de nationale orden (ten militairen titel).
De rente wordt uitbetaald op 1 ju1i. Zi.j is verworven per maand, maar de
volle terrnijn blijft verworven indien de uitbetaling reeds geschied is. In-
dien een weduwe of wezenrente hierop volgt, gaat deze in op de eerste dag
van het burgerlijk jaar dat volgt op dat van de bedoelde uitbetaling.

Andere bepalingen van deze wet(van j en 4 juni) hebben betrekking op
e'.n verhoging van de invaliditeitspensioenen en diverse voordelen voor de
invalirlen 1914-1918 en hun weduwen; op een verhoging van de rente van de
politieke ,{evangenen 19r4-1918; op bepaalde naatregelen inzake rust- en
overlevingspensioenen ten laste van de schatkist, alsook op wijziging en
van de pensioenregeling der oorlogsweduwen. Al deze beschikkingen behelzen
22 bladzi.'iden van het rfStaatsblad'r zodat het ons onmogelijk is deze in ex-
tenso weer te geven,, ma:rr de hrelanghebbenden kunnen steed.s inlichtingen
vragen bij hun bestuursleden.

(uit tlDe Oorlogsvrijwilligerf'Nr 4 / 82)
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2. Geruststellende verklaring valr de minister

In de Oudstrijderskringen deden onlangs geruchten de ronde als zouden
somnige voordelenr z()als b.v. de kosteloosheid van geneeskundige en
farnaceutische zorgen voor Oud-Krijgsgevan€çenen, alsook de verminde-
ring op de tarieVen van spoort^tggen en buurtspoorwegen, in het eedrang
komen.
Tijdens het kongres van de Federatie der Oud-Krijgsgevangenen hield de

mi.nister eraan deze vrees te stillen; hij verkl:,arde dat de regerin$ er
volstrekt niet aan dacht de verworven rechten af te sclraffen.
r{ij nemen hier akte vanr en honen dat het niet bij goecle voornemens zal
btijven, maar dat aan de'rechten van de Oudstrijders werkel"ijk niet ge-
tornd zal worden.

(uit ttDe Oorl ogsvr j jwilliger" I'ùr 4 / BA )

3. Parlementaire vraag

Door de Hr.Suykerbuyck werd de minister onderv:raagrl over het uitblijven
van de uitvoeringsbesluiten van de wet van J augustus 81, betreffende
de kosteloosheid van geneeskundige en farmaceutische zorgen voor Oucl -
Krijgsgevangenen. Het antrvoord van de minister luirlt als volgt : rrlk

heb de eer het geacht lid mede te delen dat het uitvoeringsbesluit van
artikel 33 van de wet van 3 augustus 1$81 nog niet getro'fen kon worden
omdat totnogtoe geen kreciiet voorzien is op het budget van 1982 orn deze
nieuwe maatregel toe te pâs6êlt.fl
ffl.'ien onderzoekt op welke manier bezuiniging,en zou(len kunnen verwezenlijkt
worden door het l{ationa:rl Instituut van Oorlogsinvaliden om deze naat -
regel nog clit jaar toe te passen.rl
Nôta : Ongelooflijk ! In 19f11 wordt een wet pçestemd, nrÉrÉrr einde 1!82 is

er nog steeds geen krerliet voorzien om deze wet t.en uitvoer te
kunnen bren6çen.

(u it rtDe 0orlogsvr iiwill iger'f Nr 4 / 82 )
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NIiX]WTJES VAN H,JR EN. DNR

pe on:tmijner€, a',ljn a.ltijd, pqraqt.l
l.--æ{r--. æ!.?.-ÉÈ_qÊ+=?ç.a-i.rÈ_8.==.?q.-,

1. Depot van ontploff ines:tuinen te C.oGÀlEIiEE

De B.O,.8. van Namerl, heeft e€,s, dçpot. Bet, ?QO*QOO, optp,J,ofbqre tu.igqn ge-

vonden. Deze r*e.r"den, rrrosgpr ve"slo-r?B *r,r ee+ niet rçe1 gebf-qikt fort te

Cognetêe, bij Does.qulx" Eet ie êén v,an dq aegea endeçgq.epêc.e militaire
werkp}aatçen die de verst-erlçte narkt van Na4en g"nBingden !n he.t beg.in

van deze êGtlw.

Op de bodem van een r:avijn word een gapg blo,ot-gelegd die verschiLtrende

kamers onvat waarin kopperr rran ebussen (72grtù opgestapeld waren. Dit
was het werk van de Duitsers geweesf lijdene ctre t\aree4e hfereldqqrlog.

De geniesehool ven Jambes en de ontmijninepdieqst van Lleyerlee kregen

de opdracht de munitie onsehadel-ijk te naken ea ze daarpa te evacueren.

(uit trDe Belgische Invalidett r Juni 82 )

2. Alt i j{-en. 9v-gJ,q,}

Tijdens aanar{rdingswerken

1OO kg ontdekt. Daarnaast

munitie. De hulp van de

te ?'Lllebeke hebben hrerkl ie$qn eeR obus van

sntdekten a i j gok ngg kisten r Vgl.geladen rne t

(u i t ffDe Belgische Inval {-rlett , Oktober Ba )

J. Herinneringen aan de oorloe

Op fO apriL jongstledea ont.dekte de .B,.Q...B" ç651 ç.loclc van ?OO_.OOO obus-

koppen, weggeborgen in bu,nkers va.n.het fqr.t tq Oo$nelée (tlamen). De oor-

1-og duurt v.oort ,.!.....
België heeft geen monopolie wa-t betref,t oorl.ogsoverbl.i-ifqelen. lii.erdoor

moest de ontmijningsdie,nst v.a.n het Nçderlands treger de taak "op zich nemen

. brandbommen van een Avrp lancas'ter onsqhâdelijk .te naken. lijdens een op-

dracht tegen DuitsLand op 't einde v,en 1Ç44, is dese Av-r9'Ira4caster, be-

horend tot de R.A..'8.-1 neerg stont in KLAZIENAVI|EN (Drente').. Aanaardinge-

werken hadden het vl:iefituig bloot6çetregd.

(uit ftDe Belgische Invaliderr, Oktober Ba )
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CVERLIJDENS.

l/iJ hebben de droeve plicht U het overlijden te melden van !

- Mevrouw Marie-José BERTHOO, echtgenote van ons lid René DUPUIS (ÏJest-Vl.)

- Mijnheer Cl-ement MORRAY, ere-konsul van ltalië (zie bijlage).
- Mijnheer Robert PIERIIJSE1 schatbewaarder van de Venbroedering der Belgische

tmijners.

hlij bieden aan de beproefde famiLies onze oprechte deel-neming aan.

!ii}:gg : Oost-Vlaanderen ,- Overliidens

De.sektie Oôst-Vlaanderen rneldt U met groot leedwezen het schie-

f.ijk overlijden in zijn ?3ste levensj".,r van de heer ingenieur

Clêment MORRAYE, peter van ons sektievaandeL, ere-konsul van ftalië
en vereerd met verscheidene militaire en burgerlijke eretekens.

Hij was een wilskrachtige personaliteit, en heeft grote diensten be-

vezeî aan zijn geboortestad en nog steeds stond hij in de bres voor

de weLvaart van Gent.

Zijn stad zâI hem steeds pçedenken en de herinnering bewaren aan de

Voorzitter'ven de Havenbeiangen van Gent.

De eektie biedt aari Mevrouw Cl. ltorraye en haar kinrleren haar op-

rechte gevoelens van medelêvên ââno

,
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IN MEI,1ORIAM

. Na een lange en verraderlijke ziekte die van nabij en met angst gevolgd werd

door familie en vriendenr heeft de aleemene schatbewaarder van de verbroedering
der Ontrnijners ons verLaten.

Gedurende 2 Jaar stond hij onder medische control-e. Na een recente opname

in het ziekenhuis waar hij nieuwe onderzoeken onderging, keerde hij naar huis te-
rug en liet ons sneL weten dat hij zijn activiteiten voor de verbroedering weldra

zou hernelen. Hij overleed enkele da5çen later na een ernstige terugval waarbi.j de

geneeskunde niet in staat bleek hem te redden.

De begrafenis had plaats op 7 tna:r.rt. Een grote massa volk was hier tegen-

uoordig. Onder hen waren een groot aantal ex-ontmijners rnaar t,evens een delegatie
van het aktief kader onder leiding van Luitenant-Kolone] DUMONT. Volgens de wil
varr de overledener verliet hij ons in all.e nederigheid I zoncler bloemen, zonder

toespraken.

Onze ere-voorzitter Mr Jean VA,i' DE RYDf kon niet op de begrafenisplechtig-
heid aanwezig zijnrdaar zijn gezondheidstoestand elke verplaatsing orrmogelijk

tmakte. Hii heeft er ereRUeI aan gehouden een korte lijkrerte op te stellen die iie

hieronder zullen publiceren en waar we onÊ ook bij aaneluiten.
Dat l'levrotru Piéreuse en haar kinderen nogrma"ls onze blijken van synpathie en

diep nedeleven mag ondervinden.

E.G

ltEén na êên, a}tijd ouder, ruilen de ex-ontr,nijners. rieze wer'eld voor de eeuwig-
rrheidr dit gebied van hoop voor ve}e lnensêIro DezE keer j.s dit het geval voor onze

frvriend Robert PIEREUSET, de schatbewaarder van de Verbnoed,ering den Ontmijners. Ik
rrheb hen ve}e jaren gekend" l,tret was een m.inzame j:ongen, vol goede wil. en steecls be-
frreid om te helpen. De gl.iml.achrdie altijd op zi.jn gezieht lag als hij U begroeùte,
rrwas een duidelijk teken van goedheid maar tevens van toewi.jding die hij in meerdere

Bnomenten heeft be,toond. Zijn herinrteni.ng b1ijf't treven b.innen de Béheerraad van de

?ûVerbroedering der' Ontnijners raaar ook in de harten nalr v'eÏ.e treden der Verbroedering
rrlk zou hem lieven a}e een intieme vriend dan ale een co11e6a-ontmijner gekend

rlwillen hebben. Ik ben er zeketr van d.at ik d.an b'ij' h,ern e'en: o.ve,rvloed aan andere kwa-
rfliteiten zou heb:ben ontdel<t. Kr*aliteiten waarvan vooral zij,n *"nageno'te maar tevens
rrzijn vrienden" hebben ltunnen ge'nieten-

frMo5çe d.eze korte lij.krede e'en tnoost z'ij,n voor zijn. r:c,htgenote, farni-Iie en

vrienden, een balsem voor hun verdriet.ll

J.V
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DE GRCEI' DUTKERS-ONT'},iIJNTRS VAN DlJ i,Ei'iViACI{T

De hoofdopdracht van de Groep Dui"ker,.--Ontmijners van de Zeemacht bestaat
uit het neutraliseren etdof vernietigen van ontpl.ofbare tuigen in onze
aktiezone.
Itret aktieveld van NAVCLEAPJ'IIN omvat het grondgebied van a1le kustgemeenten,
de territoriale- en kustwateren alsook de waterlopen die de toegang vef-
zekeren tot onze handelshav€nso

De opdracht van de ontmijners bestaat uit J fazen 3

1 ) De herkenning
2) De identificatie en de studie van het ontstekingsmechanisme
]) lenslotte de neutralisatie en/of de vernietiging, naar ge1an6ç de om-

standigheden,

Met meer dan 5OO opdrachten behandelen de ontmijners van de Zeemacht elk
jaar ongeveer 60 ton springstoffen. De meeste oproepen komen van bouw-
ondernemingcn die ti.jrtens graafwerken springstoffen b1.oot1eg;ren die tci i' -
dan toe relatief diep in de grond geborgen waren. Het gebeurt ook dat zee-
mijnen of andere tuigen door vissersboten of door schepen die baggerwerk-
zaamheden uitvoeren langs onze kust of i-n onze ha.vens.

OND T] RWA TERW ERK ZAAM H LD EN

De onderwateraktiviteiten van onze groep zijn erg uitgebreid. fn het clomein
van het oceanografisch onderz-oek werken we mee aan verschillende weten -
schappelijke programmats door het nemen van stalen van het zeewater of van
de zeeboden, ofweJ- door het plaatsen en kontroleren van toestellen voor
hydrograf isch onderzoek.

In het kader van de akkoorden tussen het Ministerie van Defensie en het
Ministerie van Verkeerswezen voeren we onderhoudswerken uit op de schepen
en Jet Foils"van de Regie voor Maritiem Transport.
Het gebeurt ook dat onze dirikers in opdracht van het lt{inisterie van Justitie
vermiste per.sonen of zaken moeten opsporen in de binnenwateren en kanalen.
Tenslotte voeren we ook nog een aantal routineopdrachten uit zoals inspecties
van rompen of het verwijderen van trossen, kabels en visnetten uit de schroeven
van schepen.

DUIKOPLEIDING


