
Driemcrande,ijks D E O N T M I I N E R
Yan de Verbroedering der

SECRETARIAAT

SçIANSSTRAAT, 30, TERVUEREN

P. C. R. 7537.9+ - Telefoon 57.31.64

N"3 - NOVEMBER 1953

Ontmijners

REDACTIE
KAZERNE 718 - BERCHEM

- Telefoon : 39.40.67 Antwerpen -

Tijdschrift

Belgische

De Verbroedering in Rouyv

Waarom die rouv/
hoeft niet gezegd, want
a\ deze, lid of geen lid
van onze Verbroedering,
die deel hebben uitge,
maakt van het Ontmij.
nings korps, geven zich
rekenschap van het ver.
lies dat het afsterven van
Majoor Porrewijk voor
ons betekent. Weinige
zijn er die de gevolgen

van deze verdwijning nog niet hebben v/aargenomen,

want het zullen niet enkel deze zijn die nog in actieve

dienst staan die deze verandering voelen zullen maar wel
al deze die de titel van ontmijner dragen en zich vroeg of
laat rekenschap zullen geven van hetgeen dit weggaan

van de vroegere Overste van DOVO eigenlijk inhoudt.

Voor ons, voor ons bulletin stak de toekomst vol belof-
ten, had hij niet het voorzitterschap van onze redactieraad

aangenomen, en wie herinnert zich niet zijn eerste striid,
kreet : « Ontmijners, verzameld u. »

Nu is alles te niet en terug te herbeginnen.

Maar zijn oproep mag niet zonder weerklank blijven,
het mag niet dat ge hem zijn dood uw mederwerking
weigeren zoudt. Vroeg hij u niet actief aan het leven
uwer Verbroedering deel te nemen, u er dichter bij aan

te sluiten en haar bij te staan.

Tot ons allen en tot iedereen in het bijzonder richtte
hij zich en vroeg slechts in de mate van het mogelijke.

Dreze oproep werd nu juister en welsprekender dan

ooit, het werd een gebod dat onvergankelijk werd.

Daarom herhaal ik en stel ik voor teneinde de nage,

dachtenis aan onze geliefde Majoor te vereeuwigen ons

zijne oproep eigen te maken en hem telkens in onze vol-
gende nummers te hernemen.

ONTMIJNERS VERZAMELT U.

R. Picreuse.
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De Algemene Vergadering te Gent

Van 's morgens vroeg
begunstigd met een
zonnig weder, zette de
Landelijke Algemene
Vergadering op Zon,
dag 7 |uni |1. in de
Arteveldestad i n met
een plechtige mis in de
St.Pieterskerk, ter na-
gedachtenis van de ges,
neuvelde en overleden
makkers,ontmijners.

Afgevaardigden u i t

muren te mogen begroeten en ten Stadhutze te ontvangen.
Met genoegen stelde de Burgemeester vast dat de banden
van vriendschap, gesmeden tijdens de dienstjaren, leven,
dig waren gebleven en wenste het ccngres een suksesvol
verloop toe.

Generaal Severin dankte, in naam der Ontmijners, het
Stadsbestuur vooi' cleze ontvangst en schetste, in korte
woorden, de opdracht"., ,.rurid door de Sectie Oost-
Vlaanderen. Vervolgens bood hij de heren Burgemeester,
Schepen en Gemeenteraadslid een exernplaar aan van het
mooi boek « De Ontmijner ,.

Hierop verzocht de Burgemeester de congressisten hun
naam te plaatsen in het « Gulden Boek , der Stad Gent
en werd een erewijn aangeboden.

Stoetsgewijze, muziek der Invalieden voorop, ging het
vervolgens naar het Zuidpark, waar een koite plàchti.
gheid plaats greep voor het ruitersstanbeeld van koning
Albert I. Bloemen werden neergelegd door Generaal
Severin, in naam der Belgische Ontmijners, en door Cap-
tain Hunt, in naam der Britse Ontmijners. De plechti-
gheid besloot met een défilé voor het monument van de
Koning.Soldaat.

In het lokaal V. V. V. aan het Van Arteveldeplein
had vervolgens de Landelijke Algemene Vergadêring
plaats, voorgezeten door Generaal Sevrin, Majoor Samyn,
Majoor Porrewijk, Commandant Dieu, Kapitein Vanâe.
rydt, Adjudant Lallemand en beheerder Baènts.

De zitting werd geopend door Generaal Sevrin, die
onmiddellijk het woord verleende aan de heer De Backer,
Pronvinciaal Voorzitter van Oost.Vlaanderen, welke een
hartelijk woord van welkom richtte tot alle deelnemers
in het algemeen en in het bijzonder tot Misses en Captain
Hunt, tot Mejuffrouw Severin, Meter der Ontmijners, de
herr en Mevrouw Rainotte, welke al onschatbare diensten
hebben bewezen aan de Verbroedering, tot Geneiaal
Timperman, Provinciaal Vcorzitter van Oost.Vlaanderen
der V. V. V. r9r4i r8 en dhr Scheiris, Provinciaal Voor-
zitter von Oost.Vlaanderen der V. V. V. ryq 145.

Lu x e m bourg, Lu ik, A n rwerp en, 
"uJilri*t;' 

t.S:Xf î"r:
ren zèèr talrijk opgekomen en onder de voornaamste per,
sonaliteiten bemerkten we de aanwezigheid van Geneiaal
Sevrin, Maioor Samyn, Majoor porrewijck, Commandant
Dieu, Commandant M-e-rckx, Kapitein Vanderydt, Kapi,
tein De Backer,_Mejuffrouw Sevrin, onze Meter, Kapi,
tein Samyn, de hh. Rainotte, Georges, Bomariage, Adju,
dant Lallemand, en, last but not leait, de Engelü Captiin
Hunt, als afgevaardigde der Bomb Research Branchi van
de Royal Engineeing Association, vergezeld van zijn
vaandeldrager, die de broedervereniging v1n over het Ka.
naal vertegenwoordigde op dit jaarlijks ontmijnerscon.
gres 1953.

Hun belangstelling getuigend voor ons werk, mogen
we ook niet nalaten eveneens de tegenwoordigheiJ te
vermelden van de dames Timperman, Scheiris, É.ainotte,
Hunt, en de talrijke ons onbekende dames die zo vrien,
delijk waren hun echtgenoot te verg)zellen naar Gent.

Nà de plechtige mis werd op het St. Pietersplein een
st_oet gevormd die, voorafgegaan door de Koninklijke
Harmonie des N. V. I., onder leiding van muziekmeester
Raph. Machiels, door de sftaten vàn Gent marcheerde
naar het Stadhuis, waar de Ontmijneers werden ont.
vangen in de Kapel der Trou-wzaal, door het Stadsbes,
tuur, _ve,rtegenwoordigd door de hh. Burgemeestegr Lau-
rent Merchiers, Schepen Léon Cnudde en Gemeente.
raadslid Edmond De êroote.

. In zijn toespraak herinnerde de heer Burgemeester aan
het heldhaftig werk der Ontmijners in het Noorden der
Provincie . posç.Vlaanderen verwezenlijkt nà de Bevrij-
ding, waarbii zii elke dag, elk uu-r, hun leven waagden
èn soms offerden voor dJ verligheid en het welzijn Éun,

"".. -gi.9!urgers.. De Burgemeester drukte zijn diepe
erkertelijkheid uit aan hci Ontmijnerskorps "., b.".^ht
huldg -arr de nagedachtenis der in- dienst gesneuvelden
onder hen. Sprekér achtte het een eer dat de-Ontmijneers
dit jaar de Stad Gent hadden gekozen om er hun L^nd".
lijke 

.Alg_emene Vergadering ie houden en onderlijnde
dat de Stad vereerd wæ dit keurkorps binnen iijne

Aan Generaal Severil
werd onder applaus een
mooiverkleind model
geschonken van de vei-
maarde « Klokke Rae,
land )), symbool der
Gentse Vrijheid en
Fierheid.

Generaal Sevrin
dankte voor dit ge.
schenk en herinnerde
aan vroegere bijeee.
komsten te Gert, nl. i r

r945, ter gelegenheid
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der -Tentconstelling der Ontmijners, en, in 1947, bij de
plechtige overhandiging van het Vaandel der Verbrcecie.
rir-rg, waarbij de Gentse makkcrs telkens hun guile gast-
vrijheid en hun flinke organisatiegeest hadden geroonci.

Spreker onderstreepte speciaal hier de tegenrvoorciig-
heid, van cie hh. Leys Voorzitter der Verbrcedering de,.
Genie" v.relke ai zo dikrvils en op zo vruchtbare wijze
heeft samengewerkt met cle Oost.Vlaamse Verbroedering
der Ontmijners, en van Captain Hunt, wiens tegenwoor,
digheid hier zèèr op prijs rverd gesteic{ a1s een edèl gebaar
van oprechte broederschap.

Generaal Serrerin bracht eveneens hulde aan de Ver.
diensten der Sektie Oost,Vlaanderen en onder meer aan
de hh. De Backer, Van de Veegaete, Mirrne, Maertens,
Van Marck, De Smul, Mevrouw Minne, en in het bijzon,
der aan de zo toegewijde makker Van Cleven.

Overgaand tot het versiag der welking gedurende het
jaar ry5z, schetste Genelaai Severin op omstandige -wijze
de bedrijvigheid van de bond en handeide achtereen,
volgens :

- cver het wetsvoorstel dat eerlang zal worden neer,
gelegd, behelzende de verbetering en de aanpassing
der pensioenen van de Ontmijners welke op de leeftijd
van 56 jaar geen zo jaar clienst konden bereiken ;

- over de verkoop van het boek der Ontmijners, waar,
van de kosten thans gedekt zijn en de verkoopprijs
moest worden lager gesteld om de verkoop der over,
blijvende exemplaren te begunstigen ;

- over het Bulletin der Verbroedering, en, aihoewel het
puni niet was voorzien op cle dagorde ;

- over het monument der Ontmijners, dat de Vaalse
afdeling uit Verviers ten spoedigste zotl willen opge,
richt zien te Stavelot, v/aar een terrein ter beschik,
king werd gesteld dcor de stad, die ook de nodige
stenen zal leveren, naar een ontv/erp van ex,sergant
Verschuren.

Ten slotte handelde spreker over de hulpverlenig aan
de weduwen en \Mezen en deelde mede dat de thans op
rust gestelde Majoor Porrewijck weike vroeger de functie
van ere-ondervoorzittelwaarnam, als dusdanig ontslag
had genomen, maar, van nu af aan, zal zetelen in het
hoofdbestuur en de leiding van het blad der Ontmijners
op zich zal nemen. Zijn toewijding aan de zaak der Ont-
mijners staat borg dat hij ook deze taak nauwgezet eî
met sukses zal vervullen.

Nadat het verslag
van Generaal Severin in
het Nederlands was
voorgelezen door Ma,
joor Samyn, kwam Cap,
tain Hunt aan het
woorcl om zijn gasten
te danken voor het gul
onthaai te Gent en
voor de uitnodiging
weike hij had ontvan,
gen hier aanwezig te
zrln op dit congres.
Captain Hunt \Menste

uit over de nauwe sameni,r,erking besiaande tussen dà
verschillende afcielingen en ondertekende volkomen hun
edel werk : « de doden eren en de levenden dienen »

zoals hij het zc kernachtig en typisch uitdrukte. D,: heer
De Backer gaf vervolgens een bekncpte vertaiing in het
Frans en in het Nederiand van Captain Hunt's tcespraak.

Docr de heer Rainotte werd hierna een schitterend plei-
dooi gehouden ten voordele van het Monument der Ont.
mijners,, waarvan het ontwerp al vier jaar bestaat. Daar
de afdeiing Veiviers een uitzonderlijke inspanning heeft
gedaan om de voorname som van bijna 9o.ooo,- frank
in te zameien, zouden zij, zoais hoger gezegd, het monu.
ment ten spoeCigste willen opgericht zien. Daarom werd
een nieuwe en uitgebreicie campagne op touw gezet om,
langs de scholen, bij de nijveraars en de 89 br-rrgemeesters
der streek van Verviers en Staveiot, de nog ontbrekende
fondsen bijeen te brengen, daar het monument in totaal
ongeveer 3oo.ooo,- frank zou vergen.

Alhoewel spreker er van overtuigd is dat de ncg ont,
brekende fondsen zullen opgehaald worden door hogerge.
noemd campagne, vraagt hij gebruik makend van deze
Landelijke Algemene bijenkomst - de goedkeuring der
vergadering opdat de Bond het eventueel te kort zou
bijleggen orn zo spodig mogeiijk h:t monument der Ont.
mijners, dat geen plaatselijk, maar een nationaal karakter
zou drager, te kunnen oprichten. We zijn dit verplicht
aan alien zegt spreker, die ons steunen om ons doel te
bereiken.

Nadat over deze princiepskwestie een akkoord was
bereikt, zou het vraagstuk van het Monument te Stavelot
nog verscheidene malen terug ter bespreking komen in
de loop der vergadering, eerst inzake het door de Bond
bij te leggen bedrag et, daarna, inzake de tweetaligheid
van het gedenkteken, wat door sommige leden als éérste
voorwaarde woldt gesteld indien het monument een na.
tionaal karakter wii ciragen. Nà langdurige over en weer
basprekingen wordt het pleidoc,i van de heer Rainotte
ten slotte met sukses bekroond : de vergadering geeft
haar toestemming opdat de bond de ontbrei<er-tàe .om
eventueel zou bijleggen en de tweetaligheid van het mo.
nurnent wordt als een noodzakeli.ikheid ingezien en goed.
gekeurd.

Herna gaf de voorzitter lezing van het verslag van de
schatbewaarder, volgens het bilan dat verschenen is in het

de leiders der Verbroe-
dering geli"rk vcor de fl}
suksesvolle v;ijze waar-
op zrj de b:langen hun,
ner leien ';vetcn te l-"e.

hartigen en re veiCe:li.
gen eil <leeiiie ineCe
dat het blael der Beigis.
che Ontmijrers voor
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Majoor Porrewyck is
Zo onuerwdrhts, Zo

dood.ineens hom ih het
te ueten, het nieu-^s
overweldigt r17ê, het
verplettert nte.

Het is een Maandag,
d,e t5' luni,

En ih han onmogelijh inbeelden dat we hem nooit
meer in ons mid,den Tullen 1ien, nooit meer d,e areudge
Tullen hennen hem voi let,ensauur te lien deelnemen aàn
onXe,Algemene Vergad.eringen, loals we hem nog aorige

londag te Gent - de herinneringen liggen no[ fris én
hlaar in onTe geest - bij ons hadden.

We wisten utel dat Tijn geXondheid. *-anhelbaar uas de
laatste tijd, ,ytd.or uoe durfden hopen. dat hij, eens aan alle
Zorgen en lasten die de dienst meebracht, vrijwaayd, en
in de Torgende omgeaing van Tiin beuonderenstuaardige
gade hij langTaam herstellen Zou en we hem nog lang
in ons midden louden hebben.

Manr de harde werhelijhheid was niet te loochenen.
Dihwiils liep ons beider loopbaan door elham, en met

ontroering herinner ih me de vele gelegenheden waarin
ih hem heb leren hennen en waarderen.

Ih ontmoette hem het eerst toen hij uit de << Ecole
d'Appiication du Génie >> hw.anr en bij te transmissie.
troepen werd ingelijfd. Te dien tijde had. ih het bevel
oÿer een bataillon Telegraphisten adn het Regiment te
Viluoorde. Hij hwam in één mijner compdgnieën terecht
en dadeliih deed, hii Tich opmerhen door giin ijver het,
aah te wilen leren en de ma.nnen te hennen.

lh aarTelde niet,, alhoetuel hij nog een heel jong officier
hem verschillende malen in detachement te Zenden aoor
het uitaoeren aan belangrijhe werhen, Hij wist Xich al,
tijd tot eenieders aoldooening en in lijn eigen aoordeel uit
de slag te trehhen.

Zijn oversten waardeerden hem ten Zeerste en hij toerd,
atngeduid, voor een moeiiijhe post, vooreerst bij de staf
van het regiment en daarna bij de Beaelhebber der
Transmissietroepen.

De hoedanighed,en die hii bii de troep aervDovven had
hwamen hier goed tot uiting. Hii zorht overal xiin dien.
sten te betuiiTen en iedereen te helpen in de mate van
Xiin mogelijhheden.

Danh Xij lijn taht en door1icht, hwam h.ij ertoz, toes.
tanden die verheerd had.den hunnen uitdraaien een ge.
mahhelijhe oplossing te beTorgen. Na een verblijf in
Namen bij het eerste Genleregiment, brah de oorlag uit,
op dat ogenbliih wa, hii adiunct bij de bevelhebber van
bet Versterhingscentrum en aan d.e Instructiediensten
der Trunsmissietroepen Teruggetrohhen in Franhriih met
iijn eenheid toerd hij bij Xijn terugheer in het Land
ge7.)angen genornen.

In Belgie uit geaangerschap te:uggeheerd. hield hii Tijch
officieel beTig met de financiële liquidatie van het Leger,
doch hij werd eveneens lid van het Geheime Leger waar
hii d,e moeiliihe opdracht van draad,loTe overseining
hreeg toegeweTen.

Dood
Z;jn gehcinte bedrijv)gheid iehte echtzr utt ei.. hai

weerd in ig44 i'oor cle Drt,tsers o.angehouàen en apge-
slcten in het geuat'rg vat St.Gilis uaar hrj onderuorpen
werd aan cie gehenTe onderuragingsr,tethodes aan de

Gestapo. l*4en stopt hen't. op de laatsie trein tite naar Duit.-
iat'i.d 'oer'r.reht en u:ayàt op wonderbaarltihe wijTe door
onTe Spoorit)egnTtxnnen gereà die er in slaagàet't de trein
tot in Mechelen te bren.gen en pdndaar terug naar Brus.
sei,Zuid, te voeren.

De Bevrijd,ing was daar !
En Porreu'iich hernam Tijn officiëie beTigheden, iuist

alsof er niets uas aoorgevailen, rlet de1elfde halrnte en
deXelfde helderheid.

Wtj Tijn in het begin r.,an d"e maand. September ry44
De Heer Minister aan Landst,edediging heeft me de

geaaarliihe taah opgeiegd ons Land te ontmiinen.
Zonder hen er toe te rterplicten Toeh ih d,egenen die

ne in deTe ^moeilijlze opdracht Tullen heipen.
Hij hent het geu-aar en de eynst aan dergelilhe op.

dracht, maar hij w^eet ooh de noden adn ons bloedend
Land en spontaan biedt hij me Tiin medeu;erhing aan die
ih met het meeste genoegen adnnee117,

Het is alTo dat we sanlen hebben moeten u,erhen ont
onTe Ontmijnerc.eenhed.en te beaelen, te vormen, uit te
rusten, en te ond,errichten. Dih-*ijls hebt ge hem geXien
toen hij me op on1e uterlzen aergeTelde, ge hebt gevoeld
hoe hii uuLe inspanningen deelde, hoe fier hii was ont de
geboehte successen, hoe beangstigd hii vt)as oÿt4 de ge-
aaren d,ie u om.rin ringden en hoe uw lijd,en hem beTig-
hield.

Maar hetgeen ge niet gezien heht : al de moeite die
hij deed, om de uitoefenig adfl uw taah te verlichten en
de gersaren te vermind,eren.

Ge hadt tnoeten
Zien met --elhe
hardnehhigheid, hii
te u'erh ging o1n

h.et geheimTinnige
d,er pasgevonden
springtuigen te ont,
ciiferen en het onbe-
hende eraan henbaar
te mahen. ddn alie
ontmi'jningsploegen.

Zo bloeide onze sarnene^erhing, tot hij Majoor werd
benoemd en het bevel nam aan een bataillon der Genie.

Nu onTe vriendschap 7o innig was geu'orden 4ag ih
hern met spiit vertrehh,en, niettemin had ih d,e Zeherheid
hent terug te lien.

Mijn militaire loopbaan liep ten eincle en om ntiin on,
dernomen taah voordt te Zetten uras er niemand. beter
dan hij geschiht. om te wovdrcn aangeduid'.

De Hogere Oaerheden begrepen dit aoh en lan ,niin
aoorstel -^erd een gunstig gevolg gegeaen.

Porrewi'jch keerd,e terug bii DAVO waar hi'j me als

ber.,elhebber op I November t946 opaolgde.
\/anaf dan hwamen Tijn talenten en goede hoedani-
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gehden ten aolle tot hun rccht.
Hij hield. e,r ddn gelnaedeliih om te gaan met Tiin Ant.

mijner-s, op- hun terrein, tussen hun gerare, en 
'pratend

?rr, hln:..hu.iseliihe Zoygen en hun steiltend dior Tijn
iwmer bliie humeur.

Met welhe moed, en u:elhe verbetenheid. streed hij niet
oru li1tr. effectieten te houC,en op het peil dat hi1 nodig
achtte tct de vtcrtlettillg t&n Tijn taah.

.Fn wanneer.hij totgeven nToest dan spande hii Z;rl,
d,Lttld tn o,n d,e tnannen d,ie hem verlat,en moesten een
goed,e b.eyigheid te beXo:rgen DOVO heeft hij geleid met
bevoe_gdheid en begrip em *.ret Tiin diep.mànietiih hart.
Hij hende Tiin mannen, hend,e hun mentaliteit', hende
h,un verlangen, hij wist hen te leiden met hracht en
-û; jsheicl.

Maar da,,t ooh droeg hi,j hun sympatie, had hij hun aller
genegenheid. Hii bereihte grootse resultaten die de roern
Ztjn ,an de eenheid wadroaer hii ged.urende Zes lange
ioren het bevel t-,oerd,e.

. .Poo! een_ndltwge<etheid die heno tot eer streht heeft
hii, Tolang hii in actieve d,ienst was, de plaats niet willén
aanu,aarden clie hem in de schoot'd.er Bestuursradd vdn
onTe V erbroe d.ering toekwam.

Maar eltiid stond, hii nddst ons wdnneer het er om ging
Tehere bedreige de rechten van on1e, nog in dienst Tijnde
Ontmiiners, te v erdedige rt,.

Na 2ijn yecente op ruststelling hebben tue hem tussen
ons d.oen,plaats nemen, want w-e wisten d,at Tiin iaren-
lange ondervinding en al Tiin beh-"uaamheden ons ÿan een
groot nut louden 7ijn.

We hadd.en henr reeds de leiding adn ons blad toever.
trouwd want, hij was behwaam om hi"raan nieuw leven
te geven.

Zoals altiid had. hi1 deqe Taah ter harte genolnen en Zou
hii hieraan al Tiin geloof en aI Tiin genegenheid, gegenen
h"ebben.

Helaas, het ondoorgrondeliihe lot Tette een punt achter
al d,e|.e ideen en al dege ontwerpen.

Ih ben er geher van dat, alle ontmiiners door dit smar.
teliilz ,uerlies diep getroffen u)aren, ten bewiiTe ddarvdn,
ae lflechtige ingetogenheid, de atmosfeer van droefheid
en oprechte genesenheid waayin d.e begrafenisplechtig,
hed.en van on7.e geleif de Maioor Plaats aonden.

Ma,Ay u,at dan te Zeggen van de bittere uerslagenheid
uan lijn geliefde gad,e.

Worden gijn machteloos om haar onTe Ceelname in haar
grote smart te betuigen.

Mevvo,tw Poriewiich 7ii ooh had haar echtgenote bii,
gestaan in liin. taah on.le ontm,ijners te helpen. Ze nam
an alle onTe manifestaties en spande Zich in onl onze
Zorgen te verlichten en een beetie vreugde te brengen
onder ons.

Daaron't ooh Tiin 'oe er ?.el?er van dat Ze onze gevoelens
aan innige deelname die ih hacr in naam van ons allen
aanbieclen u,il aanvaarden gal.

Moqe d,e diepe genegenheid, die we onze Teer geiiefde
vriend Maioor Rene Parreuiich taedragen en de onuitwis.
bare herinnering d,ie o.l on1e Ontntiiners ttan hun overste
meedragen er toe biidragen haar onnoetelijh smart te
verlichten.

De .f,,lgemene VerEcrdering te Gent
Vervolg van blaz.3

laatste numme!' van De Onttnijner et werd overgegaan
trit de verkiezing van het hoofdbestuur, waarvan alle
ieCen tiittredand en herkierbaar (of vervangbaar) waren r

Met algemene stemmen werden gekozen, àe hh. Sevrin,
Dieu, Lallemand, Vanderydt, Van Cleven, Bertrand, De
Bacl<er, Me'rckx (in de plaats van Cotton), Samyn (in de
plaats van Deheeger) en Porrewijck (in de plrrti .,r".,
Desmedt) en als kominissaris dhr. Pierueuse.

Als laatste punt op de dagorde werd het lidgeld voor
Ig54 vastgesteld op 4o frank en een akkoord bereikt om
cle volgende Landelijke Algemene Vergadering te houden
te Brussel.

Aan het einde der Vergadering nam de Generaal Tim,
perman en de heer Scheiris, respectieveliik Provinciale
Voorzitters van Oost-Vlaanderen der V. V. V. r9l4/r8
en tg4of 45, om de congressisten welkom te heten in het
lokaal van de UFAC te Gent en hulde te brengen aan
enkele der meest verdienstelijke leder der Oost,ÿlaamse
Verbroedering.

Door dhr. Scheiris werd het Kruis van Verdienste van
de UFAC op de bcrst gespeld der makkers Van Cleven,
Van de Veegaete, Martens, Van Marck, Van der Mispel
en De Backer en bloemen overhandigd aan de dames
Hunt, Severin, Rainotte, Porrewijck en Minne.

Niet minder dan 78 congressisten en hun dames namen
deel aan het democratisch vriendenmaal in hetzelfde 1o,
kaal, waar de Ontmiiners der verschillende Vlaamse en
Waalse afdelingen gezellig verbroederden herinneringen
ophaalden en nieuwe relatie's aanknoopten, die in de toe,
komst ook weer tot stevige vriendschapsbanden zullen
uitgroeien. Terloops werd nog een korte hulde gebracht
aan makker Van de Veegaete welke een geschenk in
ontvangst mocht nemen uit de handen van Mevrouw
Timperman, als vergoeding voor zi;'n gewaardeerde en
steeds belangloze medewerking in de schoot der verschil,
lende Verbroederingen var\ tjr4f 18, waar makker Vande
Veegaete zich, buiten onze eigen Verbroedering, eve.
neens nog verdienstelijk maakt.

Nà de maaldtiid bracht een groepje congressisten een
bezoek aan de Stad Gent, waarbij in de St,Baafskathe-
draal speciaal werd bewonderd het vermaarde veelluik
De Aanbidding ,tan het Lanc Gods door de gebroeders

|an en Hubert Van Eyck.
We mogen niet besluiten zonder een bijzonder woord

van hulde te brengen aan hen die borg stonden voor de
puike organisatie te
Gent van deze Lande-
lilke Algemene Verga,
dering, nl. de makkers
De Backer, Van Cleven,
dhr en Mevrouw Van
de Veegaete, dhr en
Mevrouw Minne, de hh.
Van Marck, De Smul,
Maertens en allen die
spontaan hebben bijge,
dragen tot het wel,
lukken van deze mooiç
drg.
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Luitenant-Kolonel Toorekens

is niet meer...
E ontroering dre zrch van ons meester maakte
toen we het afsterreq van Luitenant.Kclonel

nationale toestand en ntet de mobiiisatie in rgjg tt,crdt
Paul Torrehens hapitein benae,mC elx o.(tn lt.et-hoofd, ge-
plaatst ao.n een Bie ,..,an de 16" A,

Aan k"et hoofd ao.n deTe reserueëenheid, die hi1 als een
ware cuerste te leidert u,ist nam hii deel a.an de acht.
tiendaagse aelcltocht. Ztjn schitterend gedrag en de ma.
nier u,aaroq hij Tijn mannen u,i,t te"leicjàt ander het
vuur der oijandelijke artillerie in de Leieslag beXorgde
h.em ee-n aernrclding ap het dagorder van hàt Leger en
Ce toelzenning aan het oorlogshruis rg4o met vergulde
leeuw.

TeTamen met het merend,eel x)an onie officieren werd
Kapitein Toyrelzens gedurende ,tijf lange jaien in geadn-
genschap gehouden.

. Hij *^erd be,trijd dooy de Rassea einde April rg45 en
in .de maand luni gerepatrieerd., en nog ,oor hét'-ter.
striihen van Xiin herstelverlof treed hij-terug in dienst,
eerst bii de ontmijners, daarna als bevelhebber rran een
werhplaats voor herstelling v-an materieel,

In Maart rg48 wordt hii beuord,erd tot Majoor bij de
REME, vèn,olgens gaat hij oner naor de Oorlogsschool en
beholnt het breaet aan AEM.

Aaflgew^ezen voor de dienst aan QMG in r94g wordt
Majoor Torrehens tot Luitenant.Kolonel benoetnd in 52.Het is als Directeur der Ordannance.Diensten d,at'de
schitterenàe loopbaan van de officier wdarvan we vanddag
de r.,erdwilning betreuren, ten eind,e loopt.

Ziin echte militaire hoeclanigheden, Xijn toewiiding,
Tijn rechtschapenheid en Tijn vurig verlangen te dienàn
n'taahten van Luitenant-Kolonel Torrelzens in alle omstan,
digheden een echte otterste.'

En Toals hi,j was als officier Zo uas hii ooh als mens.

Zi'jn genegenheid, Tijn dynamisnte, Xiin hoed,anigheden
als goed mens als echtgenoot en ,tader waren iederen
gehend..

Artillerist, alie genier, in gènieur, opv o ecler, EM. Officier
en uiteindelijh Diy e cteur d, er Or donnan c e diensten, 1ie daal
het militaire lerLen van Paul Toyrehens, Toals hii was een
b uitengew o on hamer aad,

,\llen betreuren we het aroegtijd,ig en onverwacht af,
stenten van deTe hogere elite.officier.

ln naqm rLan alle Officieren t,an het Ord,onnance.LL)dpen
neig ih me met een diepe ontroering aoor Tijn echtge-
note, Tijn Zoon en Tiin familie, dat 7e geloven adn ons
innig medevoelen in de u,rede smart die hun allen treft.

De herinering aan Luitennant.Kolonel Torrehens Zal
altijd levendig in ons bli,jven

Torekens vernamen was des te sterker daar het
vcor de tweecle maal in enkele maanden lvas dat cie docd
kvram aankloppen in de rangen van onze Ontmijners.offi.
cieren en oud.ontrnijners.

Alhoewel-hij sinds enkele tijd de cntmijningscliensren
verlaGn had en overgegâan r,r/âs naar *". ,..1i. wâpen,
rvas Kommandant Torrel<ens voor onze onimijners'een
begrijoend en er{elmoedig overste gebleven.

We hebben hem vooral gekend als adjunct van de
Kommandant der Ontmiiniàgstroepcn, een belangrijke
functie die hij waarn?,rn vana.i.ziln'terugkeer .,i, gË,rr.,-
genschap.in |unr. rq4q tor beqin Fel'lruiù tg47,àrt,l-
waaroo hr1 overging naar de ;4" REME.

Van Luitenant,Kolonel Torrekens behouden we een
herinnering die de tijd ons nier zal kunaen ontnemen en
In naam .ran de Verbroedering hernieuwen lve hier aan
zijn echtgenote en aan zijn ,Io" o.rr" innige gevoelens
van deelnerning in de smart ciie hun deel *Ë.d.*

D: begrafenisplechtigheden werden door een talrijke
menigte bijgewoond en alle militaire eer werd hem
bewezen.

In de loop van de plechtigheid hield generaal Frémont,
lnsoectellr-EJeneraal l<wartier.meester een mooie tcespraak.

_ We hebben geclacht er goed aan te doen deze laatste
hulde aan de overleden" hi". orr.. te nemen om beter
de herinnering van cleze edele en veei te vroeg afgestor.
ven figuur hoog te hcuden in ons.

. lh heb de smartelijhe opd,racht een laatste hulde te
brengen aan Lu.itenant.Kolonel Torrelzens, C,e laatste grost
a1n het Leger, ztan ket Leger dat hij 3j iaar lang tiouw
diend.e-

,ln r9o6.te Brussd geboren is hij nog anvolwassens gs.
d,urende d.e eerste wereldooùog. ôp i,ertienjarige oud'er.
dam hamt hij in de Pupillenschcol ,an het l'egei, be,rccmt
er cle groocl van harpcraal en sergeant en -^o"rd,t als leer.
ling aangenonten in cle Koninhtiihe Militaire School in de
86' promotie Arttllerie en Genie in December 1925.

. Als leerling ond.er.luitenant in rgzS behomt hii Tiin
byeaei uan Aytillerie,ond,er-luitenant in rgJr en ven)oegt
in deie b,oedanigheid ket 15,L Artillerieré§intent.

_ Vol leven en opgeztehtheid han hii niet weeystaan aan
de roep der luchtr.,aart en wordt hij u,aarnem.er bij het
militaire vlie.gweTen. In r9j7 uinden we heno terug bij
het 15" aùillerieregiment. Er homt spanning in de inter',
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De inhuldigring te Stclvelot
vGn het Nqtionaal Gedenkteken der
Ontmijners door zijne Koninklijke Hoogheid

Prins AIbert vctn Iuik

ETTERTI)D zal de vergeteiheiC vailen over cnze Ontmijners.
Deze sombere voorspelling i<omt van Ceneraal Sevrin die deze in 1945 uitsprak. Alle ogen

waren rond die tijd gericht op de glorierijke strijders uit de vuurlinie, op de bevrijdende soldaten
die van zege naar zege trokken.

ln de roes der bevrijdingsdagen schonk niemand enige aandacht aan het vermeteie werk der Ontmij-
ners die zonder veel tam-tam, zonder de glorie der slagvelden te zoeken, achter de iiynen zich afsloven, die
op or-tze stranden en in onze bosser-r en in onze velden bij iedere pas hun leven waagden, om de mijnen en
de moordende tuigen bloot te leggen die op ieder ogenbiik rouw en paniek konden zaaien in onze steden en
in onze dorpen. Hun verhe.ren moed en hun edeie zelfnegering gingen onbemerkt voorbi.i . En niemand lette
op de verheven moed en de edele zelfverlochening waarmede onze ontmijners het beste van hun eigen gaven
om het leven veil te houden van hun mecieburgers van het bestaan van iedereen onder ons.

De heldendaden van onze orrtmijners mochten niet teloor gaan, mochten niet verdwijnen uit onze he-
rinnering, verschillende lokaliteiten waaronder vooral deze die het meeste nut haalden uit het bewonderens-
waardig werk der ontmijnrs, beseften wat ze deze nroedige kerels verschuldigd waren.

Stavelot was een van deze en een gedenkteken werd opgericht ter nagedachtenis der gevallen ontmij-
ners die vielen opdat de bewoners leven konden in veiligheid.

De Belgen begrepen het zoenoffer gebracht door de honderd en tien ontmijners die vielen voor het
Vaderland zodat nu, bil het binnenkomen van Stavelot een gedenkteken werd opgericht dat een nationale
dankbetuiging zijn moet voor het offer gebracht door de helden der Ontmijning.

Dit geclenhtehen u^erd op Zondag zo September door
Z,K.H. Prins Albert van Luih plechtig ingehuldig. Een
volledig verhaal aan de plechtigheden die ter dier gele.
genheid plaats vinden brengen u,e U hier.

D:s morgens werd een heilig mesoffer opgedragen in de
parochiale kerk van Stavelot ter nagedachtenis der ont,
mijners die hun leven gaven voor het Vaderland.

De He:r Burgemeester, vergezeld van schepen Deleclos
en van de lleer Commissaris |eanfils hadden op de St,Re,
macluspiaats de hoge militaire en burgeriijke Overheclen
ontvangen alsook de afgevaardigden van de plaatselijke
societeiten.

Allen werden bij de ingang der Kelk door de E. H.
deken van Staveiot verwell<omt waarna de overheden
plaats r,amen in het middenschip. Onder hen erkennen
we Generaal Sevrin, Burgemeester Daxhelet, Schepen
Deleclcs en onze Gemeenteraadieden, Ridder Pierre David
Vrederechter der cantons Spa en Stavelot, de Politie,
commissaris, de Commanda-t van de Gendarmerie van
Stavelot, verscheidene Officieren en Onder officieren van
het Ontmijningscorps en talrijke andere personaliteiten.

De vaandeldragers der vereniging hadden plaats geno-
men langs de zijkanten van het koor, terwijl de zijbeu-
ken bezet waren door de leerlingen der school van Stave-
loc vergezeld van hun oversten en meesters evenals door
een talrijke schaar getrouwen. Ook een belangrijke afde,
ling ontmijners was aanwezig.

Mijnheer de D,:ken celebreerde het H. Misoffer. Het
gelegenheidssermoen, wâarvan we hierna de voornaamste
delen laten volgen werd door E. P. Rullens uitgesproken.

Spreker opende zijn sermoen met zich te richten tot
Generaal Sevrin :

Het is ons 7o begon spreher , een eer en een vreugde,
aan.daag in onTe parochie aan Stavelot de overste der Ont,
n't),jners te mogen begroeten ; in uw petsoon, generaal
veru'elhotnen tue al deTe die onder u'we orders geleden en
gestreden hebben.

Vol beTorgdheià aoor uue ontmijners 1t)aren al uw be.
trachtingen er opgericht hun geluhhig te 7jen, hun ver.
diensten erhend enn hun deugden aerheerlijht en beloond,
te Zien,
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Spreher vervolgt en aerheerliiht onTe ontmijners, 7o
doden als leuenden, de deugden en d,e geest die de groot.
heid uitmahen aun on1e huisvaderc,

..Zii Tijn de heldhaftige aertegenwoordigers d.er deugden
die het merendeel der mdnnen belang lnboeTemen, pii,
lers van d,e hracht en de stevigheid vin onTe families.-

Als ih dit horps 7ie, enhel arijwilligers, dan 7ie ih het
bewanderensuaardig. In de anàere horpsen gijn de man.
nen noodTahelijh, bij d,e ontmijners echter Tijn er enhel
tvt&nnen omd,at 7e wel willen, die d,e gehregen opàracht
in all viiheid uittoeren, grootmoedig, en gich helentaal
geÿen aoor een gevaarlrjhe en des te noodiaheliiher op.
dr,acht; àie zich Teif spontaan homen aanbieden am te
liiden ; die Zich de moeite get'en het werh cJat 7e hoog
stelclen te Zien welluhen.

Wat ih nog in hen bewond,er is hun eenr.toudig, ver,
borgen held. iiin. Het is niet moeilijh held te Tijn en
heldhaftig te doen als men Tich vooruit gestuwd, weet
door een ganse gey,teenschap als men in al de ogen die
op u gericht Tijn een prihhel en een steun Xiet.

Als ih de held,en 7ie d,ie hier tegenwoord,ig Tiin en de
doden ttier herinnering u^e heydenhen dan 1ie ih ooh dat
hun deugd.en niet gedragen worden door uiterlrjhe han,
delingen maar door hun nederigheid, door hun ootmoed,
Ze gdven Tich uit ganser harte voor uerh,en d,ie nauwelijhs
erhend en Teld,en beoordeeld worden naar hun echte
waarde.

Meer nog hetgeen aoord) het wellz der ontmijners ha.
rahteriseert is het beroepsgeweten met hetutelh 7ij Tich
t)dn hun geaaarlijhe opàracht gehweten. Geen duim
grond mocht oaergeslagen worden, alles uooest nauwheu,
rig ond,erTocht. Hun werh was er geen orfl Zo gouw lri'o,
geliih mee gedaan te malzen maar het was geschraagd
door een luiaer plichtisbesef en op deTe wijze volbrachten
1e hun taah.

Er is meer nog, ondte hun uniform 7ie ih een t.,reed.
Zd,me ZieI. TeruLijl d,e oorlag er op uit is te tternielen, is
bij hen heel hun tuerh gericht deTen te urijwaren die
Touden hunnen getroffen uord,en en dan allen de vrede
en terug de Teherheid te brengen. De ontmiiners lijn de
eenvoud,igen die ons leren te werhen aoor het herstel der
vrede opdat deTe heersen 7ou in. de wereld.

De aernietiging beletten, het huaad in Ziin t,erwoestin.
gen tegen werhen welhe prachtige opdracht. Ih 7ie 7e
aan het werh deTe ontmiiners de velden die 7e onder.
Zochten en terug arij maahten om bewerht te worden, de

veiligheid die Xe teruggaaen aan onze wegen en sir&nden,
ig Üie ze in dienst ÿan onze uterhlieden, in dienst aan
onze hinderen,

Ze verdienden onze erhentelilhheid, aerdiend,en deTe
van de gdnse ndtie.

Mijne Heren, weet dat te Staaelot onTe harten gehlopt
hebben aoor de vereniging van deTe die de hoogste getui-
genis brachten van hun toewijding : het leven ger)en r)oor
deTe d,ie men lief heeft.

Dat 7,e de hoogste beloning mogen ontaangen, d,at het
offer d,at 2e brachten een lichtinde weg Iti naa, het
eeuwige leaen,

. Bij het einde van het Misoffer interpreteerde de orge,
list Ed. Hardy het Yacleriands Lied en het Toccata-en
Fuga in Re mineur van Bach.

Na de mis werd een stoet gevormd, de Overheden,
een afdeling Ontmijner.s, de verenigingen der Oud-Strij.
ders van Stavelot en de afgevaardigden der verschillenie
plaatselijke verenigingen met hun vaandeis srapten er
ln op.

Met de politie van Stavelot aan her hoofd richtte de
stoet zich naar het gedenkteken der gesneuvelcien der
Gemeente waar Generaal Sevrin een blomentuil neer,
legde. De Generaal legde eveneens bloemen neer aan het
gedenkteken opgericht voor d slachtoffer van het offen,
sief der Ardennen, dicht bij de brug over de Ambleve.

ONTVANGST D,ER HOGE PERSONALITEITEN.

" 
Terwijl der verschillende groeperingen op de St.Rema,

clusplaats ontvangen werden voà.aleer zicÉ op te stellen
in de nabijheid van het gedenkteken der bntmijners,
verwelkomde de heer Burgmeester, bijgestaan door twee
schepenen in de kapittelzaal van de Oude Abdij de hoge
personaliteiten die de inhuldiging gingen bijwonen.
Onder andere bemerkten we de aanw"iigheid van Gene,
raal Sevrin, Lr.ritenant.Generaal Marchaux, vertegenwoor,
diger van de Heer Minister van Landsverdedfting, de
Heer Arrondissementscommissaris Bissot, Monseigneur
Creusen,,vertegenwoordiger van de Bisschop van Luik, de
generaal der Genciarmerie Guillaume en v"rscheidene ge,
neraals en officieren, evenals verscheidene senatoren en
volksvertegenwoordigers. D,oordat de Burgmeester die
tezamen met de Heer Gouverneur der Provincie, Zijne
Koninkiijke Hoogheid Prins Albert van Luik te Trois,
Pont ontvangen moet is het de Eerste Schepen van de
Stad Stavelot die de personaliteiten verwelkomt.

Mijn Generaal, Mevrouwen, Mi,jne Heren,

Om drie uur moet de Heer Burgemeester Tich op de
grens d,er gemeente beainden om er Z.K.H. Prins Nbert
welhom te heten. Hij aerToeht ons hem te rterontschul.
digen en vroeg ?ne 7i1n tolh te Tijn om u in onze oude
stede -^elltom te heten.

. Het gemeenstebestui.tr en onze ganse beaalhing 7i1n
fier vandaag de hoge ucilitaire, herhetijhe en bwgelijhe
overheden te ontaangen.

Fier lijn tue ooh omd,atFter lijn ue ooh omd.at het ons grondgebied is dat
geLzo2en werd om er een fiationaal gedenhtehen roo, on7"
ontmijners op te richten.

P-lechtig belot,en we dat het gedenhtehen waardig 7al
onderhouden worden, Het is onze wLl dat de heilnnéring
aan het edele offer door de ontntijners gebracht voori.
leven Xal in onTe verdere geslachten,



DE ONTMIJNER

Staaelot, heldhaftige en gemartelde stad 7al aan Tijn
p)icht niet aerTahen.

We hopen dat ge van dit hort aerblijf in ons Starelot
een blijvende herinnering nteedragen Tult en xue geÿen
nu het woord aan Generaai Set,rin, naticnaal vooïZttter
aan de Verbroedering der Aümtjners.

Op de woorden van de Heer |osé Leduc antwoord de
Heer Sevrin als volgt :

Milnheer de Schepen, Mevrouu'en, Mijneheren,

Ih lloud er dan alle personaiiteiten die door hun aan.
weTigheid aan d,eze nationale plechtigheid een heel bii,
londer haraltter gal)en, uit ganser hafie te bedanhen.

Het is een grote vreugde L,oor me het gemeentebes,
tuur aan Stavelot uoor deTe daat te bedanhen.. U weXe
eruan overtuigd dat ih hier gevoelens aertolh van al de
Belgische Ontmiiners. We iiin er fier o,t)er en oneindig
diep getroffen, ,ndôr iaat ih niet langer deTe hleine toe.
spraah rehhen daar tae op tijd aan het gedenhtehen noe,
ten Tijn om er Z.K. Hoogheid te ontuangen.

Strahs 1al ih ruim de gelegenheid hebben u ïntin ge.
voelen.s bloot te leggen.

Een erewijn wordt daarna aangeboclen, waarna onder
een slagregen de persoualiteiten zich naar de Allée verte
begeven waar ondanks te stortregens een zeer talrijke
menigte de aankomst van de Prins van Lr,rik verbeidt.

AAN HET GEDENKTEKEN.

Bij het gedengteken, dicht bij de officiële tribune was
ee verhoog voorbehouden aan de families der slacht.
offers en aan de zwaar verminkten der ontmijning.

Op de eretribune hadden piaats genomen : Generaal
Sevrin, Luitenant,Generaal Marchaux, de Heer Commis,
saris Bissot en zi:1n ad;'unct de Heer Hoen, Mgr Creusen,

M. Philippart, ondervoorzitter der Kamer van Volksver-
tegenwoordigers, de generaals Collignon en Lambert, de
Kolonels d'Oultremont, Sevrin, Engels en Ducarte, de
Hr Vandresse procureur des Konings ; M. Rainotte de

toegewiy'de voorzitter van de Verbroedering der Ontmij,
ners van Verviers, de Majoor Samijn en Linden, de Kom,
mandanten Dohet, Nllerckx, Masset en Vandereydt, d"
Luitenant Compere, N,1. Daniel Lemeziere, Coniul van
Frankrijk, de deken van Stavelot en E. P. Rullens. Eerste
schepen Leduc, KcLoirel Engels en Commandant fuliard
vau de gendarmeriei de HH. Leclercq, eïegouverneur van
de provincie, Laboulle voorzitter van de provinciale raad,
P. David vrederechter, de vertegenwoordiger van de am.
bassadeur van het Groot Hertogdom Luxemburg, senator
A. Godin, de HH. volksvertegenwoordigers, Discry, Pari-
sis, Kofferslager, Vanderschueren ; de prefect van het ko.
ninklijk atheneum en de Heer Dürecteur van her college
van Staveiot, de Heer Prefect van het Atheneum van
Verviers de gemeensteraadsleden van Stavelot en ver.
scheidene andere personalitelten waaronder talrijke offi.
cieren ; de Heren Burgmeesters van Francorchamps, Wan,
ne, Sart, Rocherath, Waimes, de HH. Schepenen Van der
Maessen en Steffens van Malmedy, architect Verschueren
ontwerper van hei gedenkteken en beeldouwer Segers
schepper van het beeld dat er op voorkomt, evenals 1al.
rijke leden der Verbroedering van de Ontmijners.

Tientallen vaandels der Vaderlandse verenigingen sron.
den links van het standbeeld opgesteld met langs de rech,
ter kant deze van de verenigingen der stad. Daarachter
het indrukwekkend muziekkorps van de rod" infanterie
brigade.

Langs de weg, de leerlingen van onze vrije en officiële
scholen, afgevaardigden van onze talrijke verenigingen,
een groep boy.scouts en een sterke militaire afdeling. De
standaard der ontmijners die door de Prins bij zijn aan.
l<omst lang zal gegr.oet worden is daar eveneens.

Een talrijke menigte die op meerdere duizenden mag
geschat worden, mensen van Stavelot en vreemdelingen,
troepten samen achter de Nadar,afsluiting onder het toe-
zicht van een belangrijk kordon gendarmen in groot
uniform.

DE PRINS IS DAAR.

Langs de micro wordt door een officier de aankomst
meiegedeeld van Z. K. H. Prins Albert die Trois-Pont
bereikte waar hij opgewacht werd door de Hr Burgmees,
tet Daxhelet, Schepen Deleclos en Commissaris )eanfils.
D'e auto van de prins komend uit de richting van Cier-
gnon hield stil aan grens der gemeenten Stavelot en
Fcsse-sur.Salm tussen de viaduc en de brug over de Am.
bleve en Z. K. H. groet de Heer Gouverneur der Provin-
cie en de Overheden der Staci.

Dan zien \Me nog eerst de auto aankomen van de
Zijne Excellentie de Minister van Openbaar Onderwijs, de
Hr Harmel.

En plots een oorverdovend lawaai, er komt beweging
in de menigte, de prins is daar.

Voorafgegaan door een afdeling gemotoriseerde gendar-
men komt eerst de wagen aan van de Hr Burgmeester
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van Stavelot en vas de Heer Gouverneur der Provincie,
onmiddellijk gevolgd door de prinselijke \Magen.

In kledij van marineofficier en vergezeld van Kolonel
Staquet stapt de prins uit ziin wagen onder de toejui.
chinken van de menlgte : «Leve Ce Prins, leve de Prins.»

Hij wordt verwelkomd door de Heer Minister Harmel
en de HH. generaals Marchaux en Sevrin. De soldaten
presenteren de wapens, het Vaderlands Lied weerklinkt,
de vaandels nijgen naar voor ter\Miil de Prins onberispe.
lijk in houding blijft.

Na het vaderlands lied zijn de vivats niet uit de lucht
de kinderen juichen en zwaaien met vlaggetjes en lang
groet zijne Koninklijke Hoogheid het glorieuse zinne,
beeld der Ontmijners.

Na de hand te hebben gedrukt der weduwen en kinde-
ren der martelaren en der grote invalieden en verminkten
der ontmijning bestijgt de Prins glimlachend de eretri-
bune, de menigte is veroverd door de elegante eenvoud
van Prins Albert.

IJ.et zal weldra zo jaar geleden zijn dat, in de in vreug,
deroes verkerende u Cité Ardente » de betreurde konin.
gin Astrid de jongste prins der Koninkliike Familie aan
het Luikse volk voorstelde die weldra in gans Wallonie
als één van hen werd aanzien.

Naast de Prins nemen plaats zijne Excellentie Minister
Harmel, Luitenant,generaal Marchaux, de Gouverneur
van de Provincie en de Burgmeester van Stavelot,

Een heel belangrijke toespraak wordt daarna gehouden
door Generaal Sevrin waarvan Majoor Samyn in het
kort de hiernavolgende Nederlandse vertaling bracht.

Monseigneur,

Dat het IJwe Koninhlijhe Hoogheid behaagd heeft, de

onthulling aan het Nationaal gedenhtehen ter nagedach.
tenis d.er ontmijners, die vielen op het ÿeld ÿan eer, met
[Jw tegenwoordigheid te vereren, is een u'enlt, die hun
wapenbroeders nooit Tullen vergeten.

DeTe grote eer, wa.drop Zii Zich met rechtmatige trots
verheffen, heeft hen diep getroffen.

Des te meer, Monseigneur, d,aar gii in de rangen Tiit
getreden van de Zeemaiht, waarrnee de ontmiiners sinds
lang nau*" werhbetrehhingen onderhouden, een heur'
horps dat Ze Zeer waorderen.

De ontmijners Zien in (Ju'e tegenwaordigheid,, een

nieuw blijh van waard,ering en achting, wdavr)dn het
Vorstenhauis steeds uiting heeft gegeven, ten oversta,an
van hun moedige en heldhaftige verrichtingen.

Mocht het [Jwe Hoogheid, behagen, in de uitdruh-
hing van hun geuoelens, de blijhen aan d,iepe eerbied en

I)dn onr)ergdnhelijhe gehechtheid dan de Dynastie te vin-
den, tudaraan 7e steed,s bewijTen hebben gegeren.

Nu d,e overa.l l)erspreide oorlogstuigen, die een besten,
d,ig gevaar vaor de bevolhing waren, nog slechts een
hwade herinnering 1iin, wardt er or.)e! de hoene verrich,
tingenlan onze dappere ontmijners niet meer gesptohen:
1ij 7i'jn 7o goed als vergeten.

Het d,ient echter gezegd dat reeds aerscheidene ge.
meenten hun uitmuntende diensten hebben willen erhen,
nen, door voor hen, die op haar grondgebied aielen, een
ged,engsteen op te richten.

De ontmijners richtten Telfs enige gedenhTuilen op, op

somige plaats'men w-a.ar enhele ontmiiners het hoogste
offer brachten.

Doch er ontbr'ah een Nationaal Monument ter ere adn
al de ontmiiners aan België,

Dit is aandaag een voldongen feit.

Het gedenhtehenn, dat vandaag onthuld 'wordt, aere'
nigt in een deTelfde vrome gedachte, al de Waalse en
Vlaancse ontmijners, officieren, onderofficieren, hotpo'
raals, soldaten en militaire weilzlieden, d.ie aielen op het
veld van eer.

Dit gedenhtelten, ont**orpen door de sectie Luih, heb.
ben wij grotendeels te danhen aan de milddadigheid van
de bevolhing van het Atondissement Yeraiers, dange,
spoord d"oor de onvergelijheliih vriend. en de grote wel,
doener der Ontmijners d,e Heer Rainotte, Robert.
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Het beschermcomité, als volgt samengesteld,, deed, een
Tuarme oproep tot de bevolhing aan het arcondisseffient :
Bissot, arrondissenLentcomntissaris van Verviers I Hoen,
adjunct arrondissementc omrnis saris te Malmé d,y ; H ou get,,
burgemeester van Verÿiers; Dirhelet, burgemeester aan
Stavelot ; Ilinh bijgestaan doo,r Mearou* Abel.

N-a reeds Toveel gedaan te hebben om het liiden der
raeduwen, wezen en invaliden te verTachten, is het
yler de,qe. bevolhing die het grootste gedeelte der gelde.
lijke middelen adnbrengt.

Daarom hebben wij een gemeente aan dit afiondisse.
ment als Tetel aan het monument gehoTen : Stavelot,
tweemaal ltuaar geteisterd, was bijTonder ddngzwezen.

De gemeenteoaerheid heeft ons flinh geholp€n, 7l)d0.y-

aoor tuii haar aan harte d,anh Zeggen.
Het hunsttt-terh is aan Bouwhundige Albert Verschue,

ren, oud-sergeant van het f Ontmiiners Bataljon. Tijdens
de opruimingswerhen in de Ardennen werd, hij Teer Xtaaar
gewond, verloar een oog en de helft nan Ziin rechterhand.

Ond.anhs deTe Ttaare hadicap 1)oor een bouwhundige,
wist hij al de moeilijhheden hranig te overwinnen en
hwam na een lange ainpassing o.pnieuw in het bezit van
Tijn mid,d.elen.

Hii legd,e gans Z;in hart rtan oud,ontmijner en 7ij aolle
üalent in het scheppen van dit hunstgewrocht, dat hi1
opgedragen heeft aan d,e roer,t ttan fiin oudtuapenbroe.
ders.

Het hunstbeeld. op de middenluil is het weyh van
beeld,boutt,er Albert Segers, die in een moderne, d,och
sobere stiil, een ontmijner met een mijn, in steen heeft
aereeuwigd.

Aan beid.en ga"ot on1e achting en d,iepe bewondering.

Ied,ereen herinnert Tich nog goed hoe er ons land uit,
7ag daags na d,e bevriiding.

--D9 68- hm. lange hust was, op een grote diepte, met,
allerhande miinen b e Zaaid.

Een uitgestreht grondgebied, der Ard,ennen (4.8oo hm,)
moest als verdacht aangezien uorden na de da.nÿal van
Runstedt.

DuiTende bommen en allerhand,e springtuigen lagen
overal ÿerspreid en maahten het oerooi, où.,eitîg,

OnTe _haueninstellingen blepen in gevaar door de aan,
speelend,e Teencijnen.

Gebouwen en and,ere instellingen wayen door valstrih,
hen onbruihbadr geworden

Honderd.en bcmmen moesten uitgegraven wotden
@^dTrvon een twintigta! in ket Koninhlijh Dos.,tein van
Lo"ehen, d,at niet gespo.ard bleef, iets dat [Jue Koninh,
I jl<,e Haogheid Zich leher 7al herinneren,

Dit alles hooyt thans tot het azileden, danh fi,j het
hranig optred.en_van onTe dappere ontmijners, ten getale
pan circa joo, d,ie Tich uanaf September t944 ijverlg aan
h::t werh Zetten, 1odat reeds in rg45 het 

-baàsiizoei 
hon

geopend worden en de meeste ijzer-en wdtetwegen weer
in gebruih waren,

- DeZe nochtans puihe uitslag was op aefie nd. onvol-
doende, duiTenden aanu?agei huantin binnen, 2 Bat,
werden gesticht en and.dnhs Tware moeilijhheden inlahe
hled,ing, ond,erricht, enç. stonden deTe eenheden in d.e
miinaelden op t April ry45.

- OP .r5 December ry45 hdd het r Bat. lijn taah ventuld,
Pt ,o' hon -op Tijn beurt ontbond,en worden in luli 46.
De getalsterhte der secties uerd geleidelijh verminderd iot
op 2So man, die thans nog hun gevaarlijh uerh noort1et.
ten tot welTiin var1. hun med.eburgers.

Hun tter'richtingen, in het hort samengeaat :

48,75o.ooo hgr springtuigen opgeruimd. ;
615.ooo grondmijnen;

8.4oo valstrihhen ;
r z8.ooo t,liegerbammen ;
r4.ooo Ha gronden en bossen geluiaerd ;

5z Teemijnen onschaàeliih gemaaht.

Zij betaalden echter een Tware tol adn mensenleaens
en gewonden.

- rro ontmiinex,7 officieren, zr onderofficieren,72
horporaals en sold,aten, ro militaire werhlieden betaalden
het ariimahen aan het grondgebied. met hun leven;

z5z oaersten en soldaten werden boaendien gehuetst
en dragen d,e tehens van hun offervaardigheid, in d.e
dients van hët, I-and.

DeTe offers hebben duiTenden rrlensenleT)ens hunnen
redden ÿan een geuisse dood.

Daarom aerd,ienen lii ooh onXe diepe bezoondering,
daarom « draagt » , Toals de Minister Van L.Y. eens in
de Kamer Tegde . « hun offer gebracht door de soldaten
die vô6r de viiand stiem.ten >».

Dad.rom verdienen gij de huld,e van oandaag !

Daarom n"ogen wii hen niet aergeten.

Daarom staan hier hun namen in bronXen letters, die
hun roem 1ullen fingen door d.e eeuwen heen,

Daarna komt de Heer Bissot arrondissementscommissa,
ris aan het woord. In klare bewoordingen drukt hij de
dank uit van al de bewonders van dà streek vooi de
helden der Ontmijning.

TOESPRAAK VAN DE HEER BISSOT.

Vooraleer het woord, te laten aan de Heer Burgmeester
van Startelot, die oaer dit gedenhtehen utahen 1al, tail er
Tich een stem verheffen uit de harten lan al deXe die de

u-ruchten pluhhen mochten van het olfer der ontmijners
die aielen aoor het Land,.

De beuolhing van dit Arrondissement en aan Staaelot
is diep d,oordrongen van haar schuld jegens de ontmijners
en, len beuiiTe hiervan werd geen moeite gespaard, om de
verhee.rlijhing uan de slachtoffers de, onimiining in dit
gedenhtehen uit te druhhen. Het werd, opgencllt recht.
oaer de baan *^aadangs r/e SS. apdohen om ouer d,e

Amblet-,e te trehhen het wcirdt overheerst d,oor d.e hoog.
ten van « Vieur,Château »> waar de viiand wehenlang
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Titten.bleef , het uare moai geweest ind,ien het gedenhte.
hen daar hon worden opgericht ,l;day dit plan îtootte op
te veel b-elemrneringen. Toch bleef er ieti ove.r ,an hit
o.orspronhelijh id,ee, de vuurbaah, symbaol aan het hel-
denclom àie de neveis d,er laagheclen en àer d,agel ihse
Twahheden doorboort.

De held.haftigheid der Ontmijners . Xei de Heer Bis.
soü , is peirschillend, aan dege der Strijders, uie 1al ons
Zeggen hunnen welhe van beid.e d,e meest veydiensteliihe
is. Ih denh ddn al deze d,ie lich opollerden om de Ayd,en.
nen te Tuiaeren van de moordtuigen d,ie het Tieltogend
N aXisme achter gel,aten had,.

lh denh aan uw heldhaftige en aruchtbare hracht.
inspanningen die er toe biidroàgen tatriike mensenler;ens
te sparen,

ls het niet Xo . aeraolgt de Heer Commissaris " d.at,
onTe clanhbaarheid, een nt.eer persoonliih harahter fuaagt
dan deTe die we hebben jegens andere verdedigers ,Lin
het Land. Het Tijn onle levens die de Ontmijnerî hebben
gered, d,e1e r.)dn onze landbouwers en onze'houthahhers,
de7e. van onTe wand,elaars en ÿooral deze vdn onze
hinderen.

Dit gedenhtehen geplant in dele oude aarde, één der
eer:te d,ie Tich poor de bescha,ting opende 1al de herin,
nering hooghouden aan deTe die àe grond luiverden van
de laagheid der anderen.

De Commissaris richtte zich tot de prins van Luik die
hij bedankte voor zijn tegenwoordigheid en besloot :

. Uwe aanweftigheid", Monseigneur is het ware bewiis dat
der eerbetuiging aan danhbaarheid door de Staaischef
'juist wordt getL,aardeerd,

DE INHULDIGING.

Dre Generaal der Ontmijners vertrou\À/t het gedenkte,
ken toe aan de Heer Burgemeester van Stavelot"die hier.
over waken zal.

, V1" bii de geboorte aan het id,ee , 7egd.e hii o. a. .
boodt ge ons spontaan uw hulp Mfrt eêrst en voorol met

ons een plaats aan te duiden gelegen in een prachtige
omget",ing, d.e mooiste en d,e nteest bezochte piaats uwer
stad daarna met ons uw aolleclige steun toe te Zeggen.

Reeds bracht ge een roerende hulde aan twee der onTen
die aielen op het grondgebied uwer stad. d.oor op trelfende
uijTe de plaats te vereeuwigen waar deTe ttaeà moedigen
het offer aan hun leven biachten.

De- uitdruhhing uwer geaoelens die dele Tijn van een
ganse bevolhing Tijn ons een voldoende waarborg om het
gedenhtehen adn uw toeTicht toe te vertuouwàn, u.aar
het de 7orgen hriigen Zal die het verdient.

Voor de rechtstaande toeschouwers o.trlri.r"., ti#"
knapen der martelaars der ontmijning het standbeeld. De
Overheden en de zwijgende menigte zien ingetogen toe
terwijl voorafgegaan door de gedempte klanken van het
« te Velde » het Vaderlands Lied weerklinkt.

Een lange stilte. Welke beelden, welke gedachten gaan
door de hoofden der zwijgende menigte bij het ontbloten
van de namen der honderd en tien gevallen ontmijners :
bij de familieleden gevoelens van droefheid, en een pijn
diep in hen, bij de grote menigte gevoelens van dank en
ontroering.

De Heer Daxhelet burgemeester der stad tracht ons de
gevoelens zijner bevolking te vertolken.

TOESPRAAK VAN DE HEER D'AXHELET.

De ontnoiiners geÿallen op hun grondl,, hun u,erhter.
rein, hebben hun nationaal gedenhtehen, Xe hebben het
ten Teerste verdiend.

Het initiatief van de Verbroedering aan dit El;tehorps
heeft in het ganse land een stroom van sympathie àn
d.anhbaarheid, doen ontsta*n, Z. K. H. de Kàniig die het



DE ONTMIJNER

aolledig eêns_ was met het voorstel dat vandaag l)erur€.
rynlilht werd Tond als afgevaardigde op deze pte'chtigheid
Z. K. H. Prins Albert. 

-We aerToihen'deze ain de g'rrrr,
lens van eerbeid, aan al onTe medeburgeis te will,ei gelo,
aen.. Zijn.tegenwoordigheid is een gl6fs eer aoot onze
ou.de siede en onze danl<, r,oor dit bewijs lal btijuend
ziin.

- Me,urouwen, veel hebt geled,en, we weten het, en we
hopen d,at.het bijwonen oai dr1" der geliefde weéshinde.
ren verlichten Zal.

Dit wensen we uit het diepste van ons hart,
lnvalieden der Ontmiining ute groeten u heel diep,

uwe broeders, die te aroeg, aeel té uroeg door het làt
getroffen werden, -oerden niet vergeten ;1oal, hen hebt
ge uw_ plicht volbtacht en u.w beitaan is nog altijd een
uoortdurend.e strijd.- De herinnering aan d""æ plLchtig,
heid pl u een hracht Tiin om de ùoeitijhhràen'ran hZt
leven te overbruggen.

- Ontmijner:, iedere maal sÿingtuigen gevonden worden
doen we .op u beroep en zindel aalzrt"ln biedt ge u oon,
en oaeral u.)a,Ar u aa.nu,ezigheid gevraagd *^orii handelt
ge op deTe wii7e. En wij, wij hunnei enhel bedanhen.

Een ged,enhtehen der Ontnijners te Stavelot ?

Waaram te Staaelat ?

Generaal Searin en de Heer Arrondissementsccmmissa.
ris antwoordden reeds op dele vragen, we g.aan er n:.et
aerder op in en eindigen deze toeibraah ,nét tu wijTen
naar hetgeen liine ,Ercellentie Minister Haymel op zr'iuli
aoor de nticro adn het N. I. R. uitdruhte toei hij 'ons

toesprah .ter g.elegenheid" van de Netionale Feestdag, een
re.devoering die we ten Teerste op prijs stelden, in hrt
biiXonder wdren we het eens met- hem' daar waar hij de
nadruh-legde_op de eent,oudigen, de nederigen Tuaatol)er
niet aoldoende gesprohen woràt en die hunlechnische en
intellectuele gdven onaermoeid ten clienste stellen der
natie.

Ned.eùngen ?... Honderd. en tien...

Denhen we eens eaen aan deTe hond,erd en tien moedi.
g.en, Vlamingen en Walen, die Tonder de minste aarze,
ling, Tonder de minste verlwahhing het ler.,en veit haddân
ÿoor ons.-.

ZEGENING EN BLOEMENHULDE.

Na deze gloedvolle toespraak door de Heer Burgemees,
ter van Stavelot wordt het gedengteken gewijd door
Monseigneur Creusen, vicaris generaal van het bisdom
Luik bijgestaan door E. H. D':ken van Stavelot. Het mu.
zikkorps der rod" infanterie speelt een dodencantate.

Ontroerende ogenblikken.

Daarna komt d-e protestantse legeraalmoezenier aan het
wo-crd clie cle gevcelens uitdrukt-der Belgische Kerken.

Ik lacm . pegde hij . me neerbuigen ,ooI dit gedenhte.

hen. V,/.aciram Toud,en we onze algehele bewond,ering
niet voegen bij deTe van alle Belgen ils we denhen aan d"e
u,oo:d,en van Christu; : ,, Er i" ge"n groter liefde d.an
Tijn ieuen te geven aoor d,e7e d,ie men lief heeft.'» OnZe
broeders_ Ontmijners gaven hun letten in alle néderigheid;
eznv,oudig. Tond,er uiterlijh vertoon, gor.)en Ze het hunne
on't het anTe te redden. We mogen onTe schuld van erhen,
telijhheid die u,e dragen tegenoaer hen niet vergeten.

We tpillen dat dit gedenhtehen er ons aan heiinnert
dat boaen het door de Ontmijners gebrachte offer er een
groter Liefde staat die Xijn oorsprong vindt in God.

Alle gelovigen ÿd.n alle Kerhen verenigen Zich om aan
God, te vrdgen d,at we nooit meer e"n oorlog Touden hen,
nen, ÿt7adî dat Hij ons lere onze evendaste lief te hebben
pals Hij ons heeft lief gehad,.

Z. K. H. Prins Albert komt daarna van de officiële
tribune en legt aan de voet van het gedengteken in naam
van Koning Baudewijn een prachtige ruiker aronskelken
en chrysanten neer, daarna komen de HH. Harmel, Mi.
nister van Openbaar Onderwijs en Burgemeester Daxhelet
die bloemen neerleggen in naam van de Regering en van
de stad.

Ze worden gevolgd door tientailen afgevaardigden van
vaderlandse Groeperingen, komend uit alle hoeken van
het Land, door vertegenwoordigers der Gemeentebestu.
ren van de streek, door de leden van onze onderwijsin,
richtingen, door de afgevaardigden der verenigingen van
de Stad en van het dankbaarheid en de erkentelijkheid
van een ganse volk hopen zich op aan de voet van het
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gedenkteken.. Opschriften in het Frans, opschriften in het
Nederlands, het is de ganse Natie die haar erkentelijk.
heid en bewondering nàerleggen komt.

. Na.het gulden boek der Stad getekend te hebben laat
de Prins zich verschillende persoialiteiten voorstellen o.
a. de Voorzitter der Ontmijnàrs van de afcieling Verviers,
de Heer Robert Rainotte, de F{=er Ridder p. üavid, vre,
derechter, de Heer Massange de Coilombs wiens geiclelijke
1teq1 {e Ontmijners ten zeerste op prijs stelden,"de FIee,
Emile Degbomont, voorzitter van het'F. N. C. van Sta,
velot evenals tairijke officieren en onder-officieren v;n het
Ontmi jningscorps.

HET EINDE DEFILE.

D,aarna neemt de F.rins van Luik tarug plaats on C:
eretribune om het indrukwekkend defile àri d.r" pl".h.
tigheid afsloot bij te wonen.

Eerst komt de afdeling cler Ontmijners die door cle
menigte luidruchtig tcegejuichd wordt. Vervclsens kc.
men, voorafgegaan door de vaandels der vaderlÀdse ve.
renigingen ons oud.strijders en Weerstanders, de leerlin.
gen onzer scholen, onze boys-scouts en de afgevaardigden
der plaatselijk verenigingen.

, Na..de.optocht stapt de Prins terug in zijn auto terwijl
de militaire muziekkapel een afscheidlsignaâl blaast en de
menigte zonder onderbreking de prins loejuicht.

overheden van Stavelot zullen de
tot aan de grens der gemeente waar
de Prins zullen groeten onder de
van Ce tcegestroomde plaatselijke

De Gemeentelijke
Prins uitgeleide doen
ze e.n laatste maai
warme toejuichingen
bevolking.

Eens de Prins vetrol<ken ledigt ztch langzaam de tri.
bune. en de, menigte die zich àoor d" stortregens niet
had laten afschrikken trekt langzaam \Meg.

Velen.gaan dicht bij het gedenkteken staan en ingeto.
gen herdenken zij deze honàerd en tien helden die"hun
leven gaven opdat wij leven zouden.

t- a -a e a- a-a - t-a-<

De Promefors van deze dag

E

De.onberispelijke ordedienst van deze Zondag droeg de
\À/aardering_en bewondering weg van de bevo"lking"van
Stavelot. Alles was voorzieà en nauwkeu.ig gereg"id.

Er moet dan ook hulde gebracht worden aan de promo.
tors en bezielers van deze geclenkwaardigde dag : De
HH. Robert Rainotte en Marcel LallemanJ, dezeïerden
tenandere door Z. K. H. gefeliciteerd.


