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0p deze regenachtige Septemberzondag, die ons herinneri aan deze van de huldigrng

j..'.

van het nâticjnaàI gedenkteken in 1953, hebben de oude en huidige ontmijners, a1s-

mede een groot aantal sympatisanten, ee4 eerbiedige hulde gebracht aan de slacht-
offer! van de ontmijning. De ceremonie verliep volgens het gewone scenario.

trJij betreurd.en de afwezigheid van de sympatieke burgeneester, Mr J. DE POUI'ION, '

'':':
weerhouden door ziekte. Hij liet zich vervangen door de Hr Schepen LEMAIRE, die. .:.'' :- tijdens de ontvangst op het stadhuis ons zi.jn welkoms twoorda toestuurde en herin-
nerde aan de toewijding der ontmijners die hij i-n zijn streek bezig zag en bewondereie

voor het titanenwerk dat zij verricht hebben" Bij het aankondigen van d9 dag van

t4 Ot<tober dat het gemeentebestuur gaat inrichten ter herinnering aan de bevrijding
van STAVtrLOT in September 1944 en de bloedige Slag der Ardennen, sprak hij enkele

gerustot,ellende woord.en in verband met de herstelling van ons monument erg be-

,, schadigd door hun zorgen (hun bedoeling is ook een kl-eine stand t'Ontmijningrrin n t
kader van d.e d.ag, in te richten" Op ons traditioneel midclagmaal hadden wij het

genoegen te tafelen met âe sympatieke Schepen MADOLIX en zijn d.ame bij welke dame
:

sommige van de onzen een zekere overeenstemming van'lrJaalse en Schaarbeekse afkomst

hebben kunnen vaststellen. Een wel gevoelde aanwezigheid was d.eze van Mevroirw OZER,
':

weduwe van onze grote te vroeg verdwenen vriend, ouC schepen van. openbare werken

der stad. Hierna vindt U de rede uitgesproken door de nationale-voorzitter tijdens
de ontvangst op het stadhuis : ..

Mi-jnheer de Burgemeester,

Verleden jaar herdachten we dat we dertig jaren gui"dun de Flernorial hebben

ingehuldigd, monument opgedragen ter nagedacàtenis .r"r â" sôachtoffers van de

ontmijningr en aan de bewaking van uw bestuur toevertrouwd.

Alhoewel onze rangen worden uitgedund wegens de hoge leeftijd.vln het rnerendeel

van onze anciens, zegde ik u toen ook, dat wij de eed hebben gezhroren om plechtig
hulde te btijven brenSien aan d.e vriend.en die ons hebben'verlaten.

De ouderdom heeft echter ook ons Herinneringsmonument toegetakeld en ondanks

de voortdurende gn -ltaakzane(;âorgen vanwege uw gemeentedienÈten, heeft het .ook -
a1s een parod.ie op een vers van Athalie - de tand des tijds moeten ondergaan.

U heeft zlrcln met klern verzet tegen deze uitspraak, Mijnheer de Burgemeester,
';'

en wi-j zijn u daarom erg dankbaar. U hebt spontaan gereageerd vanaf ons bezoek

verleden jaa.r, met een vraag om tussenkomst vanwege de provincie, die u echter

werd. geweigerd om hogere ad.ministratieve redenen. 
;

rogen o* 'aJ .roo"ri*r, i*
de restauratie van het monurnent, en wij twijfelen er geen ogenblik aan dat de Raad,
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ondanks d.e financiëIe moe'iïijkiieden eigen aan a1.le openAare bestirren, met de milde

steun van onz,e leden weliswaar, deze voorstellen zal bekrachtigen"

Wij '2u11ên dus kunnen doorgaan ntet ons jaarlijks. weerzien in Stavelot, dat elk l

van ons a1s zijn tweede norele verblijf beschouwtê
' 

' 
l''

Wij hebben vandaag de vreugde niet gesnaakt onze ere-sergeant en vriend Robert

RAINOTTE te ontmoeten, die zoveel varL zi'cllzelf heeft gegeven om ons monument te

zien oprichten. Hij ris hier niet aanwezig maar vertoeft in het buitenland waar zijn
echtgenote een delikate ingreep moet ond.ergaall en hraarlroor wij ze vo1ledi6ç sukses

en goede afloop wensen.

Ilen sympatieke afwezigheid ook; deze van onze Ere-Voorzittel Jan VANDERRTJDT'

om red.en van sl-echte gezondheid"

Màar wij zj.en d.eze keer onze ere-korporaal, de Hr LFYS, erefid van de Afd.eling

Gent die,'ond.anks zijn leeftijd, er toch prijs op stelde deze verre reis te onQ.9r-
:

nemen, ïraarvoor wij hem dankbaar zijn.
!ûij groeten met eerbied onze charmante meter, i'{evr VSRHEYDF$, ex-Juf SEVRIN'- .

alsrnede Mvr DAUIEL, weduwe van een gewezen korpschef van DOVO, alsook Kol DUI{ONT, 
:

huidige Chef van DOVO"

jniet ontroering begroet ik zeer speciaal de aanwezigheid van Mvr LII\TOTTE, weduwe

van on?re b'etreurde national-e ondervoorzLLter di.e werkelijk de draaischi$f was van de

herdenkingsmanifestlties zoals deze van vandaag, een taak die nu wordt waargenemen

door zijn vriend iltougr*nr
Het is mij tenslotte een aaTtgename plicht om dank te zeggen aan de militaire

eenheden en hun Chefs, de vaderlandslievende en burgerlijke vereniginge4, de harmonie

rrEmulationrt met haar Chef, de Hr ROUXIIET, die onze herdenkingsmanifestatie rret hun

aanwezigheid komen opluisteren, zonder natuurlijk Mijnheer de Deteh te vergeten,
i, .-'

die als gewoonlijk deze morgen de mis heeft opgedragen ter nagedachtenis van onze

12O sôachtoffers, alsookbt talentvolle koor ltl,es Baladingrt die deze religieuze
ered.ienst heeft ,re"àorgd. 

: .

-; I:
Aan u, i{ijnheer de l3urgemeester en aan de gemeenteraadslieden, sturen l'rij onae

warme d.ank voor het charmant onthaal dat u ons hebt voorbehouden en voor de beste.:
bedoelingên die u niet nalaat - wij zijn ervan overt irigd - te- betuigen ten overstaan

van de verbroedering. . :.
Tot slot en als tegenpr..stalie voor uw gebaar tegenover ons, verleCen ja.ar,

bij de ôverhandiging van een prachtige tinnen schotel met het wapenschild van de

stad, is het ons een waar g-enoegen u het afbum te schenken, rnraarin de verschillende
monumenten over het hele land opgericht ter nagedachtenis van onze slachtoffers
zijn opgenomen : album dat werd. uitg"egeven op initiatief van d.e verbroedering"
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Onze Ere-voorzitter is niet meer

Sinds enkele tijdt om gezondheidsredenen nam onze vriendl Jean VANDE'RIJDT, geen

deel rneer aan de bestuursvergaderingenr h/aarvan hij deel uitmaakte sedert 21 Jwi tg48":. À

Tengevolge van het overlijden van onze invloedrijke Chef; de Generaâl SEVRTN, voor-

zitter van de Verbroed.ering en van de nieuwe benoemingen in de schoot van het bestuur
-...i

werd onze'vriend geroepen de rfunctie van Erevoorzitter te vervullen vanaf 1961"
t-

De kwaril waaraan hij leed heeft hem van ons weg€çerukt" Een afvaardiging van de

beheerraad en van de provinciale afdelingen alsmed.e afgevaardigden van de aktieve

eenheid rnet vaandel woonden zijn begrafenisplechtigheid bij. Zijn intieme vriend

Dokt'r PRIGNON, voorzitter van de afdeling lUf, sprak in de kerk de lijkrede,
waarin-zijn schitterende loopbaan werd herinnerd,

Beste Jean,

. Een gnverhroes gare kwaal heeft je geveld ! i

De verscheidene risicors die je in je leven nam hadden je slechts oppervlakkig geraakt"
.;

Je had alles doorgenaakt met een gevoel van onkwetsbaarheid opgeroepen in je a.rends-

blik"
Een gewone celomvorming volstond om je: te vellen, jij, die praktisch a1le mijn-

velden van het Oostelijk deel van Belgie gekend hebt, jij die belast waart, aan het

hoofd van de ontmijningsdienst I onze grond van bij de bevrijding te, ontlasten van de

' hoeveelheid tuigen door de vijand achtergelaten !

Je verdwijning laat in onze harten een onbeschrijflijke leegte, want de pl"qatp

_ die je daarin nam is reeds veertig jaar oud. Veertig jaar tijdens dewelke ie gt-eeds

de eerste was 
" 
om door je a.anwezigheid uiting te .geven aan de ïrarme banden .die je met

je oude soldaten verenigde .:.

Een vijftiental- eretekens, zowel Belgische als Engelse of Franse.hebben je vogr-

beeldige militaire loopbaan getroond, en nochthass was er niets dat je voorbestemde

tot dit beroep.

Geboren in 1905 beeindigde je gauw je humanio,'dr. en vatte je de rechten aan. Ver-

volgens legde het leger Ln 1927 beslag op je a1s rnilicien, je begon dan de school

voor KRO, je deed in deze hoedanigheid verschil-lende heroproepingen en je eerste

ster van onderluitenant werd je gegeven in 1936, Dan, aIs je reeds ! jaar gehuwd was,

je secretaris was van de Handelskamer te LUIK"

ljJB werd, het beslissend.e keerpunt in je leven r.rant, van de reserve ging je over

naar de aktieve dienst en jei:vatte Mei 1jl+Q aan, aan het hoofd van een peleton

Speciale eenheid van de forten"
Bij de dftocht ging je naar tr'rankrijk, waar je nog steed.s aan het hoofd van je

peleton deelnam aan de verdediging van A3BEVILLE"



1-

Dân kéerde j'e langs het Vrije Frankrijk naar Belgie terug in Juli 1940,

oadark:, de vernederingen aan je vaandel niet verdragend, je tot de weeretand, toetrarl.

Door"de Duitse tegenspionage bed.reigd, bleef er je enkel een vlucht naar I,ONDH{

over. Je verlaat Je vrouw en twee zonen in Maart, 1941 om Frankrijk door te trekken

langs deryfrCtee-Ënç je wordt gevangen genomen in Spanje in het kamp vân I"ITRANDA waar

je een jaar verbleef. Vrijgelaten vervoeg je Lissabon en vervolgens Lond.en Ln 1942.

Aangeduid om het bevel te nemen in de zwarte troepèÉ van openbare macht, begeef

je je naar het Midden-Oosten met in .194J benoeming tot de graad van Luitenant,
je volgt te Suez de Royal Signat School waar Je de eerste elementen van je beroep

als ontmijner opdoet"

In Septenber 1944, wetende dat Belgie bevrijd is, en in angst door het uitbl-ijven
van nieuws van je fanilie, vraag je om naar L:nden terug te keren en je komt naar

Belgie, waar je ond.er bevel- van Colonel SEVRIN de l-eiding neemt van de ontmijnings-

eenheden van Oost-Belgie"

Dan ontmoette ik je !

Kapitein in194?, Connand.ant,il 1953" Je had de kunst van het beveI, zeer toegevend

met je soldaten, kon je straffen als het nodig was. Doch steeds wes je de eerste in
de gevaarlijkste toestapden, altijd aIs het ging over onschadelijk maken van een on*

bekend tuig, nam je de verantwoordelijkheid van de. operatie" Het is daar dat men zijn
overste beoardeeld"

Je was mijn vriend !

Je was mijn broeder !

Jij waart het die het groots idee van

Jij ve rwezenli jkte het

ÏJij: zu11en je niet vergeten" :.i ,,.

Je echtgenoteo je zonen hebben recht op onze eerbied, want zij zullen ve:'de:: gaan

op-de weg die jij gebaand hebt.

I"lijn beste Jean, Vaarwel .

de verbroedering der Ontrnijners ontworp.
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door Marcel LAï,LS,IÂND

De Sectie NAMtr{ had deze van LIIIK ter hulp geroepen. Vier leden verl,æen hebbend

vas ziJ overbelast door de bornbardementen uitgevoerd in de streek. De werkhuizen en

de opslagplaate van de Bpoortegen te RONEI werden biJzonder uitgezocht. Nochtane

vlelen ver"scheidene bounen buiten de strnorweginstellingen. MiJn kollega, René DAÏE

ea.ikzelf rrestigden een niet alledaags..rekord : ! engelse bommen-vd;r."125 Kg.geneutra-

IiEeerd. in êén dqg. In rolsgroad gevallen koriden zij niet indringen..
.,:.Edkele".dageh.later onderngneF I,IASSARI en'ik het ontuapenen'van eet aq.reriJ<aarise bonn

vran 5OO.KS ôp 4 n diepte in een tuin. Wij'hadden de eerste buis weggenomen, ik beêin-
#d.

digde.de tweede buie toen t:Ahry{ VTIEGTUIGE'I' weerklonk. De buis in de handr god weet
t

waRronr klorn ik uit de pr.rt. Ve"-teg werpenf GEVAARTIJK t BIiJven staân om ze neer te
*.;ggen? GWAARLIJK t De'v\iegtuigen wanen,ddar.'UiteindeliJk vonden wiJ elkaar weer

niJu vrieDd, de buis en ikl terug in een opbnbare schuilplaats.volgepropt met mensen-
J{) .::It kunt denken dat onze indringing niet gewaardeerd werdr

Kwan de bevriJding? Op een Zaterdag laran een angstige oprroep van een inwoner van

] " COffcTE (op de hoogvlakte van LUIK). Na een Laatste duitse bomaanval had een bom zijn
huie doorbôord : de. zolderr de verrlieperlr gerijnvloere, de kelder, alwaar opspringend

tegen het:beton ze de muui doorboorde on einAetiSt< te eindigen in de tuin.tegen'de
zijgevel vai het huis. Vijfhonderd kiLor. zleUe a1s het niet ontploft:maakt,het,.brokken.
Het onderzoek van het'huie maaktq. ons diete d,at het een tijdbom net vertraging van

1 uur betrof. Te rekenen vanaf het ogenbLik van'de val bleef er on€ 1! ninuten om alle
omliggende huizen te doen ontnrinen en over:te gaail tot de neutral,isatie. Op het ogen-'
b-!ik dat ik do engel-se aleutel op de kraa$ van de bùis wou plaateen kreeg ik, de rbibber.

i.elta zodanig dat miJn tanden op elkaar klettehien.tMi;n zenur.ren hadden miJ overmees-

terd. Joseph IASSART verrrolgde de taak wijl ik ondertussen een put groef in de tuin.
De buis werd er in begraven en ontplofte zoals voorzien, na enkeLe minuten. Enkele

dagen later' atuur{e het Ministerie van Laadsverdediging, waarschijnliJk op de hoogte

gebracht door een arti}el in de dagbladen, huu gelùkwensen en getijktijdig een sigaar
van formaat ondat wij geen bomnel, voorzien van vertragingsbuizen mochten neutraLiseren
De .bruaaucraten hadden. gesFroken.

De 15e Januari 1945 blijft een heugli,Jke dag in miJn herinneringen. Een V f is
gevallen.aonder te ontploffen in een veld te trLS{ALLE-HAUTE" Mijn kollega, René DAYE

en ik stormen naar.de aangeduide plaate. Het tuig ie daar, uiteengereten Ja, maar de

ladiag van IOOO Kg ie onberoerd, Daartegenover hebben de l,loffen ons het neutral-isatie-
boekJe niet toegestuurd. t'fij beginnen.met het eenvoudigete, het.wegnenen van wat wij
.dachtea 2'dikke. knalkokers'te ziJn, in de kop geplaatet, relatief'gemaklce"lùJk-wer.kJe.

--.,,$rJ_-_ 

À
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Doch op de buik van de Vl bevinden zich twee gaten va:r B cro diarueter, e1k afgesloten
door een hard plastihken velletje, ter plaatse gehouden door een schroefdraadring

net fltee inkepingen. Daaronder is een kl'ôkwerk te ra.len" Men zou natuurlijk een

speciale sleutel noeten bezitten om deze ringen los te draaien" Geen tijd te ver-
liezen ! Een beitel, een hamer en r^rij beginnen met losschroeven" Het werkt ! Doch -

hetgeen in werking treed is het klokwerk" Eerste reaktie""". weglopen" Tweede reaktie
.,. ter plaatse blijven, want 1O@ Kg spriurgstof doodtu zçgçed op 5OO m a1s dichtbij"
Wij laten het plastieken dekseltje uitspringen en steken het kwart van een pctlood,

dat wij vlug gekloven hadden in de lengteas teneinde het raderrrrerk te blokkeren.

Het vieJ- stil, en alvorens verder te gaanrhandeldan wij op clezelfde manier met het

tweede systeem. Er bleef enkel de twee apparaten uit te halen. De V1 vras onsGhadelijk.

De Amerikanen, te laat verwittigd, zijn toegekomen zoals karabiniers van Offenbach,

zij hebben gevloekt, de eerste V'l was voor ons, niet voor hep" Het is merkwaardig

naet te stellen dat deze rbersteft door sommige",.personen werd opgeeist die er geen

rechtstreeks deel aannamen a1s achteraf. Als voorbeeld, ik ontving een telefoontje
van een ontraijner (tenminste heb ik dat verondersteld) die, inlichtingen vragend,

mij verzekerde Cat hij de eerste rras geweest om een V'1 te neutraliseren. De knaap

was slecht gevallen en ik heb hem vlpg ontmaskerd.
(wordt vervolgd)
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Het leven in de Secties

De sectie Brabant deelt meàe dat,het jaarlijks banket van Sint Barbara, met tonrèçla

zal plaatshebben op zaterdag I Decenber in :het lokaalv.ran het ttGeheim Legerrf
'- 1. ,

Luxelrburgstraat fJ ERttsgEf,:'(KnartÈer Leapold) F.D,;. . :" ".. ': .r " . ...."..".. : .

. i i11: ' i....;.. i . .:i. .. :,1. ,. i.,,'l

* : . .-'r",i 1... :

Langs 'deze weg brengt de seCtie Westj.Vl-aanderen haar gelukwensen âan onze leden I':
l,ivr VAN GEERSDALE voor het huwelijk van haar dochter,
-|:

Mr VANNESCITE,M. voor het crrnmuniefeest van zijn kleindochter SANDRA. P.T
j..: t. : . '

''':..r.. 1 
-

' 'De'EA en de ôrganisatoren bedanker de'Hr COPRY voor zijn àiensten als d.iakcn tijdene
. I I : ..

de II"Mis te STAVtrOT"

Zelfde persàon stelù zicË ten dienste van al de ontmijners d.ie moeilijkhed.en-onder-
- "avinden met hun pensioen"

;.:
Hierna een ontvangen dankbrief. : :r

: _:

DE KEYRM, PALMER ',.

Firmin Deprezstr 1 ,_ r-_ a,-------__De Heer en lrlevrouw
8o6r omsMUrDE

r.T.Ut TOUSSAINT - DETLOO
îel (o51 ) 5a ol +>

Xasteeftdreef 2

8l5o HouTtIïrJ,sr

DTKSI'fUIDE , 15 Juli 1984

Goerle vrienden,

' ' In haam van mijn moed.er, mijn vrouw Rosa en kinderen, onze familie, danken wij Û

"beiden voor de oprephte christelijke deel-neming, nËt med.eleven bij het heengaan

van Vader,

Uw aanwezigheid op de uituaartplechtigheid was vctor ons één ware steun en trrost
in deze {tuw waarin wij verkeerden. . :. 

:
' ''| i:

Gelieve dan ook aan het bestuur van de Ontmijners en de vele karnera.den van'd.e ver.-
broederirg der Belgische Ontrnijner. onâe dankbare gevoelens over te maken vaor hun

deelname en het medeleven. r , a 'r''

Aan U l4ijnlreer wLl-len wij zeer oprecht onze persÀonlijke dank betuigën voor Uw
:onmiddellijke bereidhej-d, om mijn Moeder te helpen'voor haar iensioenaanvraagr tQ

aI de papieren en de.nod.i6e docu4trorten inoùe vullen, voor déze spontar#: en gewaâr-
deerde hulpverlenirg'4rogrnaals tinee hartelijke dank. Aanvaard Mevrouw ufr'Mi5nh"""
onze ge\daardeerde groêten"



Geleaen voor lL'--:-,--..: ..;. : ..

:

vqn, sommiee ôgrlq,Ssy,-{i,igi4 iÉg.s,. ''-' 
":Sinds het in voege tred.en van d.e'rief vantJO Juni 1983, welke de periode tussen de

ondertekening en 8 pfei 1)4J erkend he.eft, is een zekere kategorie Oorlogsvrijwilli-
:: gers hef slachtoffer van een grove .onrechtvaardigheid" Het gaat om die, O"Vrs, die

hun dienstverbintenis vogr I t{ei aaflgegaan hebben, maar die tegen hun wil in,
I r'

slechts na d.eze datum onder dê wapens opgeroepen werdàn. Velen onder hen kunnen nog

andere prestaties voorleggen (icr:.Sgsgevangenschap, weerstand, en%.) Door toevoeging
;-''1';:'':.:vari de tijd verlopen tussen hun ond.ertekening en B itÎei, kunnen zij nisschien aan-

spraak malien op een eerste of een bijkomend senester voor. de rentjr. maar het Minis-
'r-- ! - . - i i :.' r i'- - i teiie van Landsverdediging weigert hen het gepast document af te leveren. Zij onder-

gaan dus een hrare discriminatie, want het is niet rechtvaardig dat een betrnalde

periode voor sonmigen we1 geldig is, en voorl anderen niet.
Onze federatie is hier zeer bewust van , en za} a1les in het werk stellen orn voor

.die nakkers gerechtigheid te bekomen"

Uittreksel van ItDe Oorlogsvrijwilliger Nr 1 - 1984)

Uittreksel- van rrDe Oorlogsvrijwilligerrt Nr 1 - 1984

Het einde.- van de vi jand.elijkhecien

Door cle lTeer Senator Kevers werd. een wetsvborstel ingediend, dat medeondertekend rverd

door de senatoren van de verschillende partijen. Het beoogt de verlenging van de

effektieve diensttijd voor de O"Vrs tot op 1, Aug 1945, datum van de capitulatie
van Japan

Wij danken d.e Heer Senator Kevers, voor dit voorstel, dat ten volle strookt met he+

standpunt van de !'ederatie, want wij hebben altijd volgehouden dat voor de O.Vr6, -
die een verbintenis aangegaarr hebben tfvoor de duur van de oorlogtf deze niet voLtqoid

was op I mei. De meesten ônder ons ve.rtachtten er zicTi aan ingâzet te worden in de

oorlogstonelen van het Verre-Oosten, voor dewelke zij een speciale training en

geneeskund'igevoorbereidingond.ergaanhebben.

l4i,j%ijrin$ ?ag ilet, 9ta'Luut ven de Ontvlu-chtgn"-

Door een Koninkliik besluit van 13 December 19BJ worat het Statuuù van de Ontvluchten

_ I*.de Oorlog 1g\O-45 ingesteld bij Knninklijk besluit van '11 l.îaart 1gq5t:aIs volgt
-'''gewijzigd: . '.-ç

T{et nieuwe artikel I bepaalt dat :
Art f : Dit besluit is toepasselijk op de f."uorr"r, van onberispelijk vaderlandslie-
e- r

*t'

vend gedrag die 3 :

,r t., 
g

aa,}

*n+
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1o ofwel een Coo:' cie vijand bezel grondgebied hebben verlaten on deel te nemen aan

Belgi.é's actiq bij cle voortzetting van de oorlog

20 ofvrel net dezel-fde bedoeling tussen 28 Mei en 4 ,luni 194O fret ingesloten gebied.

. van Duinkerke:i, ofwel tussen 5 Juni en ''! November 19l+O niet-bezet I'ra,rikrijk of
Frans }ùoord-Afrika hebben verlaten"

::
V ermind eri ggp.ba?,*S.!Æ!.*-F " :_I. s=!-l&-

. -MededelinE van,het M:i.nisterle van Le::dsverdediging.. .v

: . De huidigc reciuctiekaar:ben hehben een Geldigheidsduur va:r 1974 loL J1 .December

1985" 
:

De bestaande redrrcii-ekaarten zullen in de loop van 1985 vervangen worden door nieu're

voor.een pcr:iodc 'ran tie;r jaaù dwoz. 1986-1995"

. le central-e dienst v:.n het Staraboek wordt bel-asi met de aanmaak en het afleveren ,r

van de hogergenoen:Cc- -r:eCuctj"ekaar-ten aan de rechthebbenden" Van zodfa de uitvoe-

ringsnodali';eiten o,ul,'l-en gekend zLjn zaL U van mijn dienst de nodige inlichtingen

..i en uiileg ontvangeir" ïn afwachting Caarvann Geachte Heer Voorzitter, verzoek itr

U uw -l-eden ',;e liil-ien neded,:len vooraf geen aanvragen te zenden aan de Centrale

Dienst van hc'u Sta:-r oek"

Er za1 aan riergel-:;ke aenvragen GEIIII gevolg gegeven worden"

i j. Ik dank II va:r hari;e voor u'-.r nedewerlcing en teken net de meeste hoog,achti:rg,

De d j-rec-teu-.:, J " V:\ilrFlîEî,t1{, Liir'c}

Içregh".i-egrli'f:+e-4-e--r--+ps.-eg :

ii tatu-ten ven lia-i"iona-i e irkeni el-i jkhoirl

V.erklaçins; ysl de . hee-',r ,Ael:i;ç, Staats-sekretaris vooq Vgiksgezondheid

.AIs,a4.twooi.d gp een- vr::-.-ag.rran een senator op 2 februarie 1984, antwgordd.e de Ï{eer

.,,ttWrî het.opnie.kr.r o,Een,lLc-Llen van de ternijnen voor aarlvragen bg.lreft;-z?L,d-k niet

nalaten deze v;:'t,.r L i,er . spr.ake te bren$en wanneer eerlang nieuwe onderhandelingen

:. ,r zultgn be,r4inner, -riol-flens i:et protoLcol. uaren d.ie termijnen geslotgn.tot einde 1984.

Dan. loapb h-et.;,;,1: rtr;kci .ten einde"rr i .- .

En in verbi.,Lii r:r.1,,:cl. r'L'r:ri;ucr:I ei:atuut voor de trCrabtstr, zei- hij het volgende :

rrll/r kar::l-^e:i el::- i.:'.:'. e.'r i.rr. de ier:sake bevoegde ministeriêle werkgroep een gunstig

vooroordee,.- b.;s1;a:,i: on het noreel statuut van nationale erkentelijkheid toe te kennen

aan diegencn dj,: ii'r mei 194O aair de op:"oep van de rege:ring beantwoord hebben"rr
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Staatssecretaris voor Pensioenen, toegevoegd. aan de minister van Sociale Zaken

Vraag nr" 1$ van rle heer Egelmeers :

Betbeft : Oird.'strijders-krijgs4evangen - Sarnenvoeging statuten voor recht op rente.

ilet is mij bekend dat er oud-strijders zijn die niet het nodige aantal maanrlen dienst

bereiken in een bepaald statuut om aanspraak te maken op rente, maar die ook in een

ander statuut het verei-ste aantal maanden niet bereiken.

Een voorbeeld volstaat : een ouri-strijder is vijf maanden gemobiliseerd geweest, hii
r!.is ook'vijf maanden krijgsgevangen geûeest. Aangezien hij in geen van de statuten zes

maanden bereikt, heeft hij geen recht op een rente"

In de twee te àarnen heeft hij aIs Itoud.-strijder'? wel meer dan zes maanden.

Meent u niet d.at voor dergelijke gevallen toch een samenvoeging zou moeten'ïoug"f"tan

worclen om dan in één van de statuten een recht te verwerven. Een oplossing in die zin

zou toch een daad. van veralrtwoorde rechttrekking zijn voor ongelukkige toestanden

waarin sommi5je oud-strijders zich bevinden.

Antwoord : fn antwoorC op zijn vraag, mij overgemaakt Coor de minister van Landsver-

ded.i.ging en de staatssekretaris voor Volksgezond"heid en Leefmil-ieu, heb ik de eer het

geachte lid te l-aten weten dat het door hem aangehaalde voorbeeld juist is.
fk wens echter zijn aandacht te vestigen op het feit dat cie voordelen inzake pensioe-

nen en oorlogsrenten toegekend aan de slachtoffers van de varierlandslievende plicht
al-sook de vaststelling van d.e voorwaarden inzake toekenning ervan ,rotd.ur,. bepaà1d in
het raarn van het op 7 novenber 1975 tussen de regerin€ç en rle vade:'landslievende

verenigingen afgesloten protocol van akkoord. Dit laatste voorzag in de vereffening

van d.e betwiste zaken, de bedoelde slachtoffers betreffende, e4. dit over een pe-

riode val tien jaar en binnen de kredieten die hiervoor werden vastgesteld. Er werd

t,l:'i. andere een ttPermanente Commissierr ôpgericht - samengesteld uit de vertegenwoor-

digers van de bevoegd.e ministers en va:r een rfcontactcomitérf dat de mandatarissen

van de versehillende vaderlandslievende verenigingen van het land groepeert -r die

Coor een tweejaàrlijkse';"og"**"tie de ten gunste van die slacl:rtoffers te nemen

n:a.atregelen vastlegt" I

Wat d"e vastlegging van de bedoelde maatregelen betreft, vindt d.eze laatste plaats

op grond van het door het comité voorgelegd eisenschrift.
De cioor'het geachte lid voorgestelde'maatregel maakt tot op heden geen d.eel uit van

die welke het voorwerp uitmaakten van de in de even genoemde Commissie afgesloten

akkoordêno
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Van de Heer Egetr-meer.s ,ù"d 25 januari 1984 z .' :

Betreft : oud-gedienden van het bezettingsleger,in Duitsland.

Genoemde categorie verbleef in 1945 tot en nel'1947, voor-de periode dat ons leger
nog op oorlogsvoet was, in bezet Duitsland. Zij hebben dienst gedaan in moeilijke
omstandigheden"

Tot nu toe hebben zLi geen erkenning gekregen. 1161.gaaÉ Ïiier niet over een rente.
Indien zij, bij wijze van erkenning en onder bepaalde voorwaard.en, zoud.en recht heb-
ben op een medai11e, zouden er velen onder hen deze d.aad ten zeerste waarderen.

Meent u niet dat het voo:'de::,e categorie een morele erkenni.ng zoo zijn hun een medaille
toe te kennen, gezien zi-j nu toch stilaan het actieve leven gaan verlatên? In antwoord. :.

op de gestelde vraag' vestig ik. er de aandacht van het geachte lid op dat voor d.e

nilitairen die in.bezet Duiisland hebben verbleven, tot in 1947 of zelfs later, er
een ond"erscheid dient gemaal^:t te worden tussen diegenen die a1 dan niet hun dienst
zijn begonnen vôôr Ç l"lei 19+5"

Wat nu de nilitairen betref b Cie irun d.ienst aù$n begonnen vôôr 9 lqel- 1B45, gaat het
hier om iriliciens die regelmatig ingelijfd werden volgens de militiewetten of over
oorlogsvrijwill-igers d.ie een akte va-n d.ienstneming voor'd.e d.uur van de oorlog hebben

ondertekend"

Deze beide categorieên van mi.litairen hebben tot 1 april 19BO ae 'nogelijkheid gehad

om hun rechten te doen gelden op het genot van het Koninklijk besluit v:i.n 28 Aue 1964

houdende statuut van nationalê erkentelijkheid ten gunste van de Belgische militairen
die tijdens de verschillenC.e fazen var de oorlog 1940-1945 dienst volbracht hebben.

De oorlogsvrijwilligers koni.en bovendien aanspraak maken op het genot van het koninli*
lijk besluit van 4 december "'974 houd.ende statuut van d.e personen van Belgische
nationaliteit dier na een r,'::ijvrillige dienstverbintenis voor d.e duur van de oorlog
te hebben aangegaan, geclurenie de oorlog 191+A-945 bij de Belgische strijdkrachten
hebben gediend"

Beide categorie'én van mili-taj..r'en konden eveneens, mits voldaan aan bepaalde voorwaar-
den' de strijders - err geïangenschapsrente, ingesteld bij de wet van 24 april 1918,

genieten"

Bovendien konden voornoemde militairen aaJlspraak naken op and.ere morele voordelen
zoals eervolle onderschcidingen waaronder ik citeer :

- Herinneringsmedaille van de oorlog 194û-1945i

- nredaille van de vrijwiil:.gr;-2. 191A-1945i

- rnedaille van de oorlogsvrijwi,r-1-iger:;

- medaille van de oorlogsvrijwilligerasf,1ljder;

- nedaille van de militair, strijder van de oorlog;
- Oorlogsknris"
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:

fk doe het geachte 1id hierbij opmerken dat de vijandigheden met de Duitsers werden

gestaakt op I mei 1945. Ik bên dan ook van oordeel dat nenr voor de periodes in het

oorlogsgebeuren hraaraan voordelen zijn verbonden, niet verder mag gaarr dan deze datum"

- 'r'.:.. ..; .: :

!;r dient eveneenË opgenerkt te worden dat er na deze riatum geen werkelijke oorlogs-
.,: -l .. , -a ^ -

opeiaties meee plàatshadden ùàaraan deze militairen in de hoedanigheid van oud-strijder

deelnanen
! ..

Voor de vervulde oor3.ogsdiensten werden de twee voorgenoemde catego"ilp* van militairen
-'in het kader 

'van 'de erkËnteli jkheid' van de natier' o""go"d. met de !w.ee .tltlrterr, lrtaar'-

van sprake hiervôor, met eervolle onderscheidingen en met de strijdel's - en gevan-r
' :'. .:-

genschapsrente. Noteren wê ook dat de militairen, zowel miliciens als oorlogsvlii.:::
r''wi1Ligers, die cl-e rechten van hât Koninklijk besluit van 28 augustus 1964 genieten,

altijd, ten'laste van trei departement van Landsverdediging, de verminderingskaart.

50 pct geldig op de netten van d'é NI'lBs en NMVB kunnen aanvragen.'
.. :. . .,.. i

TenÈlotte vermeld ik het bestaan van het protocol van akkoord van 7 november 19750

afgesloten in het algemeen belang tussen de regering en de vaderla4dsligvende ver-,
- (. :

enigingen, hetwelk een definitief reglemenf is met betrekking tqt de problemen van

i lltil

' 'l'

de oorlogsslachtoffefs.
In ârtikel 1, laatste alinea, varl dit protocol van akkoord wordt er afgezi"o t"o 

,..

iedere heropening der termijnen tot het bekomen van een statuut van nationale erken-
'.'

telijkhëid'en eveneens van het scheppen van nieuwe categorieën van rechthebbenden" 
,

''':
'Bovendien voorziet het aângehechte eisenbundel in geen enkel voordeel voor de ge-pres-

'tèerde militaire diensten na het stoppen va:: de vijandigheden.
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OVERLÏJDM{S

Met verstouming vemanen we het plots .overlijden vaa onze erebrigadier, d.e ilee.r :

' ' :)" :

Ingertieur Francis LEÏS, een zeer oude vriend van'de ontinijnêrso

" 
Niettegenstaaade zijn hoge leeftijd had hij eraan..gç\ouden aanwezig te zijn bij" ,,

* :ii. i\. i

de herdenkingsplechtigheid aan ons nationaal nonu4e5rt te {TAVtrtOT, tijdene 
.Êu 

oo!.:,

Voorzittep niet nagelaten .d.eze ag.nwezig-

heid te ve::me1d.en en hem te bedanken voor Ae grote frrrfp ai.e frij steeA; gaf'aan d.e

verbroedering, in f t bijzonder aan de sectie Gmru, waq.r bij een anderg.grgte, vùiead. :. : r.. .;,i.,

van de ontnijners ontmoetten Kolonel PAIÏ,${CK: , -, :: : . t . _,..,

i 
* . ..-. '.. .- ,::,.... .,'...:,. -'ir;

Wij vernenen ook het overli.jden van de secretaris. v4n dezelfde sectie ngtlïl

,...... Charles VANI4ACK, op 28 September 1984"

Aan de beproefde fanilies bieden wij onze innige deelneming.

Deze $aat ook naar de fanilies CORNEILLIE ea t&"fTS voor het overlijden van hun zootr.

13
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Huweli ik

Adjt LIPPINOIS eTl

Onze beste wensen

de 10Hi''l

voor de

ilOD - News - Jde Trigestgr 84

DïJilK zijn j.n hgt hur,relijk getreden.
' 

t, 
'

gehuwden.
.l

a r . 

'"

CLC KONIX

'15

(Leopoldsburg)

Aangekoraen bij DOVO

Volgende mensen hebben ons vervqegd :

STV PROVINS op 2j Jun 84, in afwqchting cursus 84"

Lt I/AIENTIN op O6 Aug 8ii, in functie"
SfV FHILIPPCN op 1J Aug 84, in afwachting cursus 84.

. -i

KpITV GRII,IMËR op 20 Aug 84, in afwachting cursus Blr.

olt vANDEvndrnssctiu op oJ sep 84, in sfage" : "1

lOhM BARTHffi,T{'{y op O6 Sep 84, op cursus i,{un Vnw 82.

Vertrokken

CLC LEBOT{ (Houthulst ) heeft ons

verliet ons op 01 Sep 84.

Wij wensen hen beiden een lange

verlaten op 31 Aug Bi en

en gelukkige opruststelling"

Fsgoemlns

: .. .. ' i

Olt 'fANDHTDRITSSCHE werd op 27

1OWM BARTHELEi,ff werd op àA S*p
t

.:'r. ';."'
1'L'IFI PEERESOOI{ brerd op 26 Sep 84

Onze oprechte gelukweïLsen.,
''a1'

!l'

9y.qr1*i*-ens

'':'l'i : '

Sep 84 tot cLe graad. van 1L't benoernd,.::
84 Ad j t benoemd .

:

tot de graad van 1O'*Jli
ti .

-J.

benoemd.

Ë

t.Iij
ûIij

-vernanen het

bieden aan de

overlijden op

familie onze

24 Sep BI* van onze oud-collega ARIJS Leon (Heverlee)*

innige deelnerding in lrun diepe rouîr. ' - '

I

I
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Geboorten

Volgende collegars meld.en ons een blijde gçebeurtenis ' -

DEI,IOOR (Houthulst) kreeg een zoontje op 08 Okt 84, zijn naarn is iiTIJN.

WïNDEY (Heverlee)'ktu*g een zoontje op 13 Ckt 84, zijn naam is JoHilNY

Onze gelukwensen aan de ouders en d.e gelukkiqe afstammelingen. 
i

Clg lr gs_pi I al,j, s e e ïL

Adjt MOUREAU (I"leerdaal) i.s rnomenteel- met herstelverlof
1MC VERVfiI{NE (Oostende) is mornenteel met he::;telrrerlof

IMDL BODART (Heverl-ee) is ,romenteel- met herstel-verlof

lrlij wensen hen een vlugge en rrolledige genezing ; de huidige toestand van terreur
spreekt in het voordeel van een spoedige teruqkeer naar de eenheid.

Cursus

Momenteel heeft een cursus 84 plaats" Vier kandidaten van de Lul'I zijn er aan het

1erk" 
l,/ij wensen 

,hun 
veel succes. . 

,

:

Sport

Op 20 Aug 84 had te AARSCHC;T een vriendschappelijk voetbaltornooi plaats,

De l,-reg van DOVO was a]s volgt sanengestel-d : 
' \'

It Valentin, Adjt Moerman, Cabaraux, Diepvens, Guerisse, Van Dijck, 1lùi,l t{indey,

Goovaerts Jules, Brig Kerr, STV Provins, Sl'{ Decuypere en Delvaux. 
i

Het tornooi ging tussen de politit r* Aarschot, GD Leuven, GD Lier (afwezig),

Politie Geel, Politie St-Truiden, GD Genk en DOVO.

Na een hardnekkige r*edstrijd, zeg maar hero'ischn eindigde onze ploeg viercle op vijf.
De zege was voor de Politie van Àarschot, onclersteund door een toegeeflijke
scheidsrechter (arme scheid.srechter! ! ! ).

Bezoeken

Vel-e afvaardigingen br:achten een bezoek aaJr onze eenheid (Heverlee), waaronder

Nederlandse, Jlranse en Luxemburgse" Daarnaast natuurlijk ook talrijke Belgische

bezoekers, zowel burgers als militairen"


