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SevrinGeneree
is niet

Aldus luidde de uerschrikkelijhe tijding,
d,ie me uoensdagnlorgen 13 december bij het
opstaan bereikte.

Ik hon me dadelijh niet inbeelden dat we
Item itooit meer oncler ons zouden zien. De
aorige woensdag had, hij immers nog de aerga-
dering uan de Beheerraad uoorgezeten en uas
er als altijd, begrijpend, üerzoenend en edel-
moedig geueest.

I)it niet.Lus tuas uoor mij eert zzt'at"e slag,.

Zeker zuist ik dat hij op ons Sint-Nihlaas-
lcest niet aanwezig zou zijn, maar ih dacht
dat het slechts een uoorbijgaande ongesteld-
heid betrof . Ik zuas lzieruan des te nleer oaer-
tuigtl, daar zondagauond onze Meter me had
geuruagd hoe het feestje ua.s uerlopen en ol
de kinderen teureden tltaren. Ze meldde me
tezelfdertijd dat uader kalm rustte en dat de
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ziekte een normaat uerloop had, maar ilat aol-
strekte rust uoor enkele tijd geboden was :

hij zou dus niet aanwezig zijn op de inzuii-
ding.splechtigheid u«n het glasraam op 17 de-
ce mbe'r.

Ih hoopte des te meer op een spoedig en
uolledig herstel aan onze goede Voorzitter,
daar hij een zeer sterhe gezondheid had en
daardoor in staat was om honderd jaar te
uorden.

Heluas ! Woensdag aernarn ih de wrede en

bnLtale zuerhelijhheicl, die teuens zo onaer-
wacht kwam.

De Generaal uas ons üoor altiid ontuallen.
Een eerste maal ontmoette ik Komnrundan't

SEVRIN in l"ret kamp aan Beuerlo. We schre'
t,en toen mei 1920. Hij had juist het beuel
oaergenomen aan een detachement Ouersei-
ningstroepen aoor de man(o1-tüers uan het
lu,eede Legerkorps. Ik zuas op dat ogenblik
jonge adjudant radiotelegrafist. Aanstonds
uerd ik getroffen door de gemoedelijkl'teid
uan deze aoor ntij nog onbelrende officier,
uiens houdinq een scherp contrast uormde
met de laatdunkendheid t,an sommige officie-
ren, a(ln de Krilgsschaol, die gewoonlijh het
beuel aoerden ouer atlke detachementen.

In 1921 aoerde hij het beuel ouer het ba-

taljon Telegrafisten te Viluoorde. Alhoeuel
ik offi,cier-radiotelegrafist was, werd ik door
hem aangeduid om in het kamp het arbitrage-
net tot stand te brengen. Iedere urijdag kwarn
de Kommandant de uordering üan de uerhen
nagaan. Ik aarzel niet te zeggen dat die inspec'
tiedag telkens door mij met ueel ongedttld
uerd uerbeid. Het u,as immers niet de Chef ,
die tot mij kzuam, uel de Vnder, die ter
plaatse huam zien wat zijn zoon gedurende
acht dasen had uerricht.

Onze militaire loo(tbcan liet ons nog d,ih-

u,i.jls mct elhaar in, contact komen ; ik diende
onder het beuel aan Majoor SEïtRIN, later
ond,er dit uan. Kolonel SEVRIN, en ten slotte
uterd ik rond, half september 1944 door het
Ministerie uan Landsuerdediging aangeduid
om de functie uan adjudant-majoor te aeruul-
len bij de D.V.O.S. Tezelfdertijd werd Ko-

lonel SEVRIN door de Minister üan Lands-
uerdediging belast met de zeer geuaarliike op-

dracht : nI. het ontmiinen aan de Belgische
gron,d,.

Enkele daqen nadien sloot ook Komman-
dant PORREWI]CK zich bii ons aan en sa'

men aatten we de ons toegewezen opdracht
aan : cle ontntijningseenheden werden ge'

uormd,, uitgerust en opgeleid. De uerachtin-g_

uan het gàoaar, die Kommandant SEVRIN
kenmerhle, grensde meer dan eens aan het

roekeloze. Dihzuiils uerqezelde ih hem tiidens
zijn in.spectietochten en ih herinner me nog

twee uooruallen, die dreigden f ataal af te

lopen.
Op een mtlnenueld in. de duinen zag i.k

eens, nie t zonder schrih, het uiteinde uan ziin
schoeisel op 2 cm. afstan,d aan een granaat'
ontsteker. Een tuteede maal geraahte hii in
de bossen t-,an Béco, nabij Gouay, uerward in
een draad, die een serie granaten uerbond,
uersch,olen in het omringende struikgewas.

Telken.ç bleef hij onbeuosett en hon nten

niet d,e min.ste entotie op ziin gelaat bemer'
hen.

De inspanningen, die hij aan de. dag leg.de

om aan (< illn » ontntiiners een behoorlijke
uitrtLsting en uoldoende uoed,sel te uerschaf-

fen, kenderl geen gre'nzen.
Hij uerutilde met taaie koppigheid al de

o,pd,rachtert, clie hij toeuertrou,utd hreeg, 
_al.s-

ook deze, welke hij zicltzelf had opgeleqd.

We zuat"en uertrouwd, geraaht met ziin be-

kende uitroep : « Ou,é mesti ! »

Het heet'lijk werk, dat hij met ziin ontmii'
ners uerrichtte, beku,am de gelu,kwensen aa?7

cte Minister aan Lantlrerdediging DEFRAI-
TEtlR, alsooh uan de Minister uan Weder-
opbouzu DEMAN, na de dagorders aan het
Leger, dd. 27 september 1945, 25 october
19'15 en 12 juni 1916.

Eincle 1916 uercl Generaal SEVRII; op
pensioen gesteld e?'t nam zijn militaire loop-
baan aldu-s een einde.

Na zolang de inspanningen en cle lasten
uan de Ontmijne.rs te hebben gedeeld, na, zo

dihwiils omuille aan het succes zijner man-
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nen met lof ouerLaden te zijn geweest en diep
getroffen door hu,n leed,, was zijn betrachting
aan de Wedu,uen, aan hun TVezen, aan d,e

mokker.s, die in nood, aerkeerden, iets tastbaar
en duttrzaant te bezorgen.

De Verbroedering, tnu uerbroedering, was
gebaren en uerd een prachtige uereniging,
waarschijnlijk de schoonste naoorlogse aer-
broedering.

Uw Verbroedering uerd zijn tweede fami-
Lie en om haar een nog groter ltlaats in zijn
leuen te geuen, liet hij aan zijn lieftallige
clochter, fufrLtleleine SEVRIN, toe het meter-
schalt aan onze Verbroedering op zich te
nemen.

Vijftien jaar heefL hij gewerkt om deze
[/erbroederirtg schoner en machtiger te rna-
ken.

Hij uus het brein aa:n onze Beheerraad.
leder uoorstel ueriL door hem bestudeerd,
ontleed en heruormd om derwijze aan ieder-
een uoldoening te schenken.

Elke uten"s, elke suggestie betekende uoor
lzem een nieuwe zorg, iuant altijd trachtte hii
hieraan geuolg te geuen.

Hij hende o'nze ÿI/edu,u)en) Wezen, onze
ongeltthhige urienden bij hun noom) maar hij
ueit.stc z-e nog uan clichterbi'j te kennen. f)aar-
om, sltoorde hij de afdelingsuoorzitters aan
uergarl,eringen ta belegqen üoor onze We-
rluuen en o'nze W-ezen. Deze aergaderingen
uerd,e'n. zoals U uteet, een groot succes. Hij
7uils oatTuezi,g oNt al onze plechtigheden.

Hij zuas uan natut-e uit ueinig spraakzaam,
hij uerafschu,wde nutteloze discrtssies.

Hi j zoas het zinne(teelrl uan het gezond uer-
stand, uan de stille moed en uan een onuan-
he!bare taaiheid.

Hij wu ook een uoarbeeld uan nederig-
heirl : hij uteigerde de al te schreeuzuerige eel-
bezuijzen en dankbetuigingen. Hij achtie zich
geluhhig omdat hij de uriertd u,ar.r ieclereen
lLta.s, lüant hij beschouiltde ons allen als zijn
uri.e nden.

Ik en mijn urienden GEORGE en IT-
fERS h,ebben dc grote uoldoening gehad

hem op zijn doodsbed te mogen gûan gl"oeten,
enkele ogenblikken uôôr het kisten.

Hij scheen te rusten in zijn slaaphamer...
uoor de eeuzuigheid, helaas. Zijn aangezicht
scheen uiterst kalm, zijn zuezenstrehhen hele-
ntaal ontsponnen door de sereniteit uan d,e

dood.

, Hij had de uens uitgedruht in alle intimi-
teit begrauen te worclen. Alleen zijn familie,

: cle Ontmijners en enhele getrouwen uan het
i l.Genie en aan zijn promotie aan de Militaire
' School mochten nanwezig zijn.

De bloemen op de lijkuagen uaren het
beste beu,ijs uan de genegenheid, die allen
hem toedroegen,. Het uaandel uan de Ontmij-
ners. alsook dit uan de Verbroederinguan het

,4" Genie begeleidden zijn stoffelijh ouerschot
naar de kerk uan de H. Rozenkrans, uaar een
mi.s ztoor zijn zielelafenis werd opgedragen.

Na afloo(t uan de dienst sprak Komman-
dant GEORGE, in naam uan de Verbroede-
ring, een laatste uaarwel uit. Hij beloofde de
Generaal dnt de l;erbroedering zijn nagedach-
tenis .steeds in ere zal houden, door de door
hcm a.angeduide ueg te uolgen.

Hij bood in naam aan ons allen, aan Me-
t.tt'ol,tuL) en Juffrou,ut SEVRIN zijn innigste
rouzubeltlog aan. Daarna sprak nog de heer
GIGOT in naam uan de 73'" promotie en hul-
cligtle rle Generaal als een der ahtiefste en
meest toegezuijde steunpilaren aan zijn pro-
motie.

De lijkstaet begaf zich daarna naar het
kerkhof uan Ukhel, u)tlar de kist in een uoor-
lopige keltler zuerd geplaatst.

Na een lantste groet aan het stoffeliik
hot uan onze zo betreurde Nationale

i,tter, nam'de plechtigheid, die üoor ons
zo pijnliik züas, een einde.

VAARWEL, MI.IN GENERAAL, VAAR-
WEL !

-i
Hct is on.t ee??, plicht zijn treurende echt-

enote, zo n'toedig in deze zuare beltroeuing,
lsook zijn dochter, onze lieae Meter, eaen-
ens diep getroffen, te zeggen hoezeer ue de-

oa€r-
Voor-
allen

en in hum onbeschrijflijh leed. We aerzoehen



BESTE VRIEND ONTMIJNER,

Enkele dagen vooraleer onze za betreurde Natio-
nale Voorzitter voor goed van ons afscheid zou ne-
men, cverhanCigde hi.i me de boodschap, die hij voor
U bestemd had ter gelegenheid van het nieuwe
jaar.

Het was zijn laatste boodschap.
Dit schrijven zal U dan ook zeer dierbaar zijn.

Het bewilst trouwens hoezeer onze Ceneraal U en
uw families genegen was.

BESTE VRIENDEN ONTMIJNERS,

Traditiegetrouw richt ik me tot mijn kameraden
Ontmijners en hun dierbare familie cm hun mijn
beste wensen van vreugde, geluk en gezondheid
voor het nieuwe jaar aan te bieden.

Aan enkelen onder U, die nog steeds het gevaar-
lijk beroep uitoefenen, cat we vroeger hebben ge-
kend, wens ik dat ze tijdens de uitoefening van hun
dienst van alle onheil gespaard mcgen blijven.

Vo,or al c'e anderen druk ik de wens uit dat ze
in hun gekozen werkkring de vcldoenlng mogen be-
komen, die ze hebben verwacht.

Moge onze Verbroedering steeds groct en blceienC
vvezen. dat hopen we ailen.

ledereen dient mee te werken aan de verwezen-
lijking van onze gemeenschappeiijke doeleinden.
We moeten elkaar helpen en steunen, en zorgvuldig
de gevcelens van broederlijkheid bewaren, die ons
verenigden tijciens de heldenperiode van de ontmij-
ningsdienst.

Deze schcne en hartversterkende gedachten ma-
ken de aantrekkingskracht uit van onze bi,jeenkom-
sten en vocral van onze jaarlijkse algemene verga-
deringen.

Herinnert U zich nog de gezellige atrnosfeer, die
heerste op de alge:'nene vergadering te Chaudfon-
taine in 1961 ?

Volgend jaar gaan we naar Cent en we mogen
betrouwen op onze vrienden van Oost-Vlaanderen
en cp hun dynamische voorzitter, die borg staan
vocr een flinke organisatie.

DE ONTMI NER

lk kan u verzekeren dat U, zoals in het verleden,
bij de leden van de Beheerraad dezelfde ijver en
werkl<racht zuit aanl'reffen om de doeleinden te be-
r-.ii<en, dre r,ve sinds de oprichting van cnze Verbroe-
d:ring in 1946 nastreven.

Itzlaar uw vereniging moet steeds schoner en gro-
ter woraen. Daarom is het nodig dat ook gij uw
steentje hiertoe bijcraagt. Blijft uw Verbroedering
getrouw en tracht Ce oud-cntmijners, die niet meer
tot cnze rengen behoren, weer onder onze Vlag te
scharen.

Ceneraal SEVRIN.

Onze beste

wensen
voor 1962

)[e I dicltr: clroeflitiri ricltt clc Rrdactie aan ltt-t)

bttllt:titt o«n on.c ll-ctlttiL:ctt, l,l'ezctt, en aan U
rrllctt, be.slc l'rientlctt Ottl tuijtters, haar rechtzin-
rtir;slt it't'tt.,.rcn tan qalt.Llt en uoorspoed.

Gc.scltcrtkcn cn zocnen ntllen ltet nieuue jaar
begrocten. Eeit .i«ar uol ttenuachlingen, zoals het
uo) tle.

l[ocltlett rle tiuaalf klokslagen te nicldernacht
toor LI d<: dogcrtarl inltriden t,a't't. (e17 bijzonder
geltLltkig joaï.

Onze l'crbrocclerittg it,crcl zi(aar getrof fen.
ll'ii allcn dientn haar lrotttu te bliiaen. Zii

:al ttt,Lr2trt nicl ntecr zijrt, iuul ze gisleren zuas.

Clcttcraal SEI'111ÀI tL.,e rd orts oît.lttotnen. lien ltar-
rle iuetl:tli jltltt:id. clie op ons nllen tlrukt.lÿe ail-
lcn t.tced.s trtel itr:t:t'ttocd n.an ltem leru,g.denken.
Ee n otruct gattlicliike lteriilnerins aan iemanrl, die
ît'oi)i iDa.\ t:tt ttiei. tneer terugli.eert

DE REDACTIE.

Wannr:er r{e tijd ooh clie Tltonde min, of
nle(r zol gclteekl hebben, arage n 7u(. ftül"t o?tze

lieue Metcr clut ze zich h«at^ trueede familie
zou het'inncren, d«t ze tLteer haar plruts in
otlzt r(lngen zolt i'nnamen en dot ze ons zoLL

hr:lpert om de taah, tli.e tlc Verbroedering op
zit'lt hecf t g(;1anlc?1, tot ccn goetl einde te
brcngcn.

Mu'joor BON1,[ARItlGE.

Iten rlurt ooh hiarbij de br:tttiging te willen
ftit)li)o(tïde17 üun ons innig en eerbietlig rouu,-
beklag.

fuIoclrte'n cle uttrme genegenheid, die ute
onze Gt:tterual , tlic cett Vader iltos uoor otts,
toedroegert, al.srnetlc de onuitwisbcu'e herinne-
ring, clic 7ùe uo?t ltent ztLllctt beu,uren, hun
een liclt,te balsem brengen op de diepe uond€,
die door dit uerscheitlen ueroorzaakt trercl.
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BEDEVAART,
NAAR ONS NATIONAAL GEDENKTEKEN.

Op zondag l2 september had de jaarlijkse hulde-
betoging plaats aan ons Nationaal GeCenkteken te
Stave [ot.

Het was een lekker weertje, er heerste een beste
stemming.

De Luikse afvaardiging bestond uit Dr. Prignon,
de kommandanten Dohet en Vanderijdt, de heren
Linotte, Munten, David en Missiaen. Ock de beheer-
raad was vertegenwoordigd door Ceneraal Sevrin,
Ma joor Bonmarigae en onze Secretaris Baents.
Enkele dames, nl. de dames Dohet, Linotte en Van-
derijdt waren insgelijks aanwezig.

Te I I uur had een plechtige gezongen mis plaats
in de abdijkerk van Stavelot. ln het hoogkoor werd
de vlag van de afdeling Luik omringd door de vlag-
gen van de vaderlandlievende verenigingen van
Stavelot. Het gelegenheidssermoen met als
thema : de Liefdadigheid _- werd een hulde aan de
ontmijners uit erkentelijkheid voor al wat de stad
Stavelot in het bijzonder aan hen verschuldigd is.

Na de godsdienstige plechtigheid werd de tradi-
tionele stoet gevormd, waarin, buiten de reeds ver-
noemde Ontmijners, opstapten : dhr Jacob, burge-
meester van Stavelot; Ridder P. David de Wassiège;
verder de heren Daisimont, voorzitter van de vader-
Iandlievende verenigingen: Ozer, schepen; Jeanf ils,
politiekommissaris; Stassart, bevelhebber van de
Cendarmeriebrigade van Stavelot; Vitrier, w.n.
gemeentesecretaris; ï. Calle, voorzitter van het
comité voor toerisme; eerw. heer Deken van Stave-
lot, die eens te meer zijn verkleefdheid aan de
Ontmijners wilde betuigen.

Een eerste halte werd gehouden aan het gedenk-
teken der Ontmijners : neerlegging van bloemen
door Ceneraal Sevrin, dhr Burgemeester en de Voor-
zitter van de vaderlandlievende verenigingen. Het
Te Velde werd geblazen. Een minuut ingetogenheid
volgde, waarop de stoet zich in beweging zette voor
een geli.ikaardige plechtigheid aan het Dodenmonu-
ment van Stavelot.

Daarna verzocht dhr burgemeester de deelnemers
zich naaar de oude stadsabdij te begeven, waar de
erewijn werd aangeboden. Zich tot onze federale
voorzitter wendend, verklaarde de heer burgemees-
ter :

Mijn Ceneraal,
lk dank U zeer innig omdat U de plechtigheid

van vandaag met uw aanwezigheid hebt willen op-
luisteren. lk ontvang U des te hartelijker, omdat
zoals U zegt, nauwe familiebanden van U in zekere
zin een inwoner van Stavelot maken.

Mijne Dames, Mi.ine Heren,
lk voel me gelukkig omdat ik hier de vertegen-

woordigers mag ontvangen van deze dapperen die,
met veel geluk, rhun gevaarli.ike opdracht gaaf en
gezond hebben beëindigd. Daags na de verscrhrikke-
lijke gevechten, die gedurende weken met een even

grote hardnekkigheid werden geleverd door de roem-
rijke Amerikaanse soldaten en de S.S. van von
Rundstedt, was onze grond bezaaid met ontelbare

' moordtuigen.
Uw vrienden en gij hebt gedurende maanden deze

tuigen opgespoord, verzameld en vernietigd. Wan-
: neer we sedertdien zonder het minste gevaar onze
, grond, die terug vrij was, mochten bewerken, is dat
1 aan u te danken. O'm deze veiligheid danken we U

en zullen we U steeds blijven danken.
Door het zware en vruchtbare werk, dat Ce te

Stavelot hebt volbracht, op gevaar af van uw leven,
hebt ge het recht als echte vrienden besc'houwd te
worden.

Aldus hef ik met de grootste hartelijkheid mijn
glas op uw gezondheid en op deze van al de ont-
mijners van België.

Onze Voorzitter dankte daarna de heer burge-
meester voor al de lofbetuigingen, die hij de
Ontmijners had toegestuurd. Hij onderliinde de
erkentelijkheid van de O'ntmijners jegens de stads-
overheid alsook jegens de bewoners, voor de zorg,
waarmee het Cedenkteken wordt onderhouden en
vocr het onthaal dat aan iedere bedevaart te beurt
valt.

Daarna bracht men een bezoek aan de herstelde
geCeelten van de abdij en aan haar kelders.

Om de dag te besluiten werden de deelnemers
bijeengebracht in een spijshuis, waar ze de speciali-
teiten van de stad konden smaken en waarderen.

Dag van de herinnering aan onze Doden l. Deze
dag was roerend in al ziin eenvoud I

VER.GETEN rS MENSELI,K

ln ons vorig nummer werd gemeld dat op initia-
tief van Majoor Bonmariage, de UNAO van Schaer-
beek een uitstap had ingericht naar onze stuw-
danrmen in het Oosten van het Land, tijdens welke
een huldebetoon zou gebracht worden aan ons
Nationaat gedenkteken te Stavelot.

Onder de aanwezige ontmijners bevonden zich
ook onze trouwe vriend Léon Huybrechts en zijn
lieftallige dame, die bij vergetelheid niet werden
vermeld. Men gelieve ons voor dit verzuim te ver-
ontschu ldigen.

ONZE BEHEERRAAD.

Buiten de gewone bezigheden : onderzoek van
de toestand van sommige wezen en weduwen,
tussenkomsten ten gunste van kameraden, heeft de
Beheerraad tijdens de vergadering van I october jl.
afscheid genomen van Majoor Dautel, die ons verlaat
(hij ook is slachtoffer van de reorganisatie van het
leger). Tezelfdertijd werd de nieuwe bevelhebber
van de D.V.O.S., Majoor Bikar, ontvangen.

Ceneraal Sevrin verklaarde dat hij het heengaan
van Kolonel Dautel betreurde, maar hoopte dat hij
altijd een trouw Iid van onze.Verbroedering zou
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blijven. H'ij heette anderzijds Majoor Bikar harte-
iijk welkom en drukte de hoop uit dat deze laatste
ie voetstappen van zijn voorganger zou volgen.

Majoor Bikar dankte en voelde zich gelukkig
crrda.i hij met de leden van de beheerraad had ken-
nis gemaakt. Hij bevestigde dat hij alles zou in het
werk stellen om de banCen tussen de D.V.O.S. en
de Verbroedering, indien nodig, nog nauwer toe te
halen.

ONTGOOCH ELENDE BESCHOUWI NGEN
vAN EEN OUD-ONTMUNER.

« Ziin wij, de eeuwig uitgeslotenen, zelfs geen
eervol,le onderscheiding waard ? »

lk heb me deze vraag dikwijls gesteld, wanneer
ik de kr:ant las, naar de radio luisterde of naar de

T.V zag, wanneer ik plechtigheden bijwoonde,
waarop met een lintje of een medaille rnannen en
vrcuwen beloond werden, die voorzeker daden heb-
ben gesteld,.waardoor de toekenning van een deco-
ratie gerechtvaardigd was.
, Waarom echter krijgen wij, oud-ontmijners, niets

van dat alles 7

Tiin we.misschien te talrijk om door een K.B. op
gelijke voet te worden gesteld met de andere ver-
Cienstelijken uit deze oorlog ?

ll< wil absoluut niet beweren dat er niets werd
gedaan voor sommigen onder ons : dienstperiode bij
cie ontmijners, die dubbel telt bij de berekening van
het pensioen, voor de invaliden, enz...

Eervolle onderscheidingen werden toegekend aan
zekere invaliden-ontmijners, maar voor ons allen
werd niets bekomen ter erkenning van wat we voor
cns Land hebben gedaan.

De ontmijners waren een toonbeeld van opoffe-
ring en zelfverloochening. Zij hebben het beste van
zichzelf gegeÿen onder en na de oorlog. Vergeet
mén soms dat alleen dank zij hun hardnekkig
z\ivoegen in België in een record-tijd de sporen van
de oorlo,g werden uitgewist ?' De zware verliezen van de ontmijners, vertegen-
woordigd door het aantal doden en gewonâen,

In Onze
AFDELING ANTWERPEN.

Cetroffen door de maatregel, waarbij de effec-
tieven van de D.V.O.S. werden verminderd, heeft
kcmmandant Merckx geoordeeld dat het hem nog
cnrncgelilk was het vocrzitterschap van de afdeling
Antwerpen waar te nemen. Hij heeft dan ook de
Beheerraad gevraagd zijn ontsiag te willen aanvaar-
den.
l'Dere handelwijze strekt hem tot eer, alhoewel

we zijn beslissing betreuren. Kommandant Merckx

nraken van deze eenheid een keurkorps.
Deze beschcuwingen werden me vooral ingegeven

ter gelegenheid van de uitreiking der onderschei-
riingàn vàn het Carnegie Hero Fund op 23 october jl'
docr Z.M. de Koning.

lk betrouw op de toekomst en hoop dat weldra
ce Ontmilners ook op deze eerbetuiging aanspraak
mcgen maken.

ROOSEMONT.
Oud-ontmijner l94O-45

EEN VVEÏS SCHRUFT ONS :

U weet dat ik op dit ogenblik mijn studies heb
beëindigd en dat nu de legerdienst wacht.

lk acht het mijn grote plicht U en gans dê Ver-
brcecl:ring der Ontmijners van België (vooral M.
Van Cieven te danken, voor de zeer grote steun,
welke U mij hebt verieend, zowel moÉeel als gel'de-
riik.

Plechtig beloof ik U hierbij, dat ik gans mijn
leven no;it zal vergeten, wat de Verbroedering voor
mii heeft gedaan.

Zcnder U en de Verbroedering zou ik wellicht
nocit zijn geslaagd in hetgeen ik nu heb beëindigd.

Leve de Verbroedering der Ontmijners !

Met de !'neeste hoogachting,
Julien COOSSENS,

Ongerclochstraat, I B
Lembeke bij Eeklo

NECR.OLOGIE.

We hebben de droeve plicht U het overlilden te
melden van onze vrienden :

Paui Dehon, ouC-secretaris van de afdeling Bra.
bant, overleden te Schaarbeek op 4 october l'96 I;
Cuillaume Ceeraerts, oud-onderofficier aan de Staf
van de D.V.O.S.

We bieden de families van onze overleden vrien-
clen Ce uitdrukking aan van ons innig rouwbeklag.

fdelingen
heeit steeC s zijn voorzitterschap met een algehele
tcewi j Cing uitgeoefend.

l-1ij g,ng steeds gemeenzaam om met al de leden
virn ziin afdellng. Hij kende hun toestand. De
mening, dre hij uitte over de door hem voorgelegde
gevailen aan de Beheerraad, werd'nooit betwist. We
wisten dat ieder voorstel, dat van hem uitging,
vc:ral' oordeell<uniig was onderzocht en bestudeerd,

We danken Kommandant Merckx voor ziin kost-
bare medewerking en durven verhopen dat hij een
getrouw lid zal blijven van onze Verbroedering. We
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wensen hem veel succes toe in de uitoefening van
zijn nieuwe militaire functie.

De nieuwe voorzitter van de afdeling Antwerpen.

Onze kameraad Dreesen heeft de opvolging van
kommandant Merckx als voorzitter aanvaard.
ledereen kent hem voldoende, onnodig hem dus voor
te stellen.

We danken hem zeer hartelijk voor deze aan-
vaarding. De functie van Voorzitter is soms ondank-
baar, doch altijd boeiend.

Met al de hoedanigheden, die de nieuwe voor-
zitter kenmerken mag het beste voor de afdeling
Antwerpen verwacht worden.

Onze dank en onze gelukwensen. Moge de afde-
ling Antwerpen onder zijn beleid steeds bloeien.

AFDELING OOST-VLAANDEREN.

Vrienden Ontmijners en Sympathisanten,
Er werd afgesproken te Chaudfontaine, de vol-

geno'e algemene vergadering in Cent te beleggen.
Dat wordt dan ook een werkelijkheid en op 3-6-62
zal zulks gebeuren in overeenstemming met het
hoofdbestuur.

.f a, de sektie Oost-Vlaanderen had dit voorgesteld
omdat het nu l5 jaar geleden is dat zij haar Vaandel
ontving uit de handen van onze meter Madame
le Clement de St-Marc, die nu sinds jaren ons land
verlaten heeft, nraar in onze gedachten blijven wij
haar steeds genegen. Deze plechtigheid werd bijge-
wo,ond door ons hoofdbestuur, de sekties Antwer-
pen, Brabant, Charleroi, Luik en West-Vlaanderen.
Hun tegenwoordigheid liet een diepe en warme
indruk op ons na, want het was een gelukte bijeen-
komst die de broederbanden vernauwde en ons
dichter naast elkander bracht. lntussen hebben wij
samengewerkt en de verstandhouding was zeer goed
omdat ieder sektie maar één ordewoord heef t :

« lK DIEN » tot grote eer van onze verbroedering.
ja, beste leden vrienden, de sektie Oost-Vlaanderen
verwacht U en zij zal haar best doen opdat gij aan
haar een goede herinnering zoudt bewaren.

. Daarom doen wij een bercep op U, opdat gij op
die dag vergezeld van Uw vrouw, U zich rekenlchap
komt geven van wat het hoofdbestuur reeds gepres-
teerd heeft, want dank zij het hoofdbestuur, zijn
tot op heden alle sociale en rnorele wensen van
onze wezen en noodlijdende makkers in vervulling
gegaan.

Dus afgesproken ! Allen naar Cent op 3-6-62 |

Namens het bestuur.
Makker VAN CLEVEN

Voorzitter van de sektie.

AFDELING BRABANT.

. Er zit w_aarlijk leven in de maandelijkse verga-
deringen. Op woensdag 29 november- *u."r, -de

opgekomen Ontmijners en « Cntmijnsters » zo tal-
rijk dat de vergadering moest doorgaan in de zaal
van de Burgemeesters.

Natuurlijk werd er veel kaart gespeeld, terwijl
anderen gezellig zaten te kouten of met elkander
anecdoten en moppen uitwisselden.

De Ceneraal ging van tafel tot tafel en stelde
belang in allen. Enkele uurtjes werden doorgebracht
in ware brcederlijkheid. Dat doet immers een mens
helemaal verjongen.

De vergaderingen hebben plaats iedere laatste
weensdag van de maand in het café << Aux armes
des Brasseurrs », Anspachlaan, 56-58 (Tussenverdie-
ping).

Al de leden van de afdeling Brabant worden
hierop hartelijk uitgenodigd.

Sint-Niklaas bij de Afdeling Brabant.

Zcals ieder jaar was Sint-Niklaas van de partij bij
onze kinderen, samengekomen in de zaal << Casino »
te Tervuren. Een veertigtal kinderen hadden onze
oproep beantwoord. Alhcewel de zaal prachtig ver-
sierC was, heerste er nochtans een zekere droeve
stemming.

Men had ons medegedeeld dat noch onze Cene-
raal, noch onze lieftalige Meter zouden aanwezig
zijn. De Ceneraal was ziek.

Een bijeenkomst in de afdeling Brabant zonder
onze Ceneraal brengt een leemte mee. Het hoofd
van de familie ontbreekt ons.

En nochtans had de afdeling een buitengewoon
programma op touw gezet. Een vijftiental accor-
deonisten brachten onmiddellijk de vereiqte stem-
ming om daarna onze algemene secretaris, Hubert
Baents, toe te laten zijn gelegenheidstoespraak te
houden.

Na onze federale voorzitter, die ziek te bed lag
en dus ook onze Meter te hebben verontschuldigd,
heette hij de aanwezige kinderen met hun ouders
van harte welkom.

Hij dankte de talrijke aanwezige officieren : de
kolonels Linden en Posschelle, majoor Bonmariage,
de kommandanten Ceorge, Cogneau en Tilman, dhh.
Vancjen Eynde, Lhooste, ltters, enz... Hij onderlijnde
cie toewijding van het damescomité, dat onder voor-
zitterschap van Juffrouw Sevrin aan dit feest een
bijzonder karakter gaf : de dames Ceorge, Itters,
Bcnmariage, Dautel, Posschelle, Tielemans, Cuil-
laume, Vanden Eynde, Lhooste en Depoorter. Hij
was de tolk van onze diepe dankbaarheid tegenover
die dames.

Daarna kwamen de accordeonisten aan de beurt
met een zeer uitgelezen en gevarieerd repertorium.
Ze hebben ons werkelijk verbluft : hun techniek,
hun virtuositeit en hun interpretatie waren buiten-
gewoon. Zelden hebben we een zo homogeen
ensemble gehoord. We noteerden o.m. de gavotte
van P. Lincke en een bewerking van de « Vogelhan-
delaar >> van Zeller.



Onze hartelijkste gelukwensen aan hun chef, dhr
professor Sterckx, die in de school van Mevr. Wwe
Michiels f Iink werk verricht.

De tijd was kort voor deze virtuozen, die dezelfde
avond nog elders moesten optreden.

Daarna noteerden we het optreden van dhr Jean
Seth, moderne goochelaar en artist met groot talent.
Meer dan een uur hield hij de aandacht van groten
en kleinen gaande. Op zeker ogenblik scheen deze
gocchelaar zich te ontpoppen als een echte tovenaar.
De toejuichingen bif het einde van het eerste deel
bewezen voldoende de geestdrift van de aanwezigen.

Tifdens de pauze traC een zanger-fantaisiste op,
die de kleinen flink amuseerde met zijn liedjes,
begeleid op een grote trom.

Weer was het de beurt aan Jean Seth, die ons een
enige en sensationele attractie aanbood, nl. « magic
bar ».

Cedurende een veertigtal minuten boeide hij de
ganse zaal. Hij liet een karaf water aanbrengen en
toverde hieruit allerlei sterke dranken en likeuren.
Men mocht gaan proeven... Ook de kleintjes werden
niet vergeten en kregen coca-cola, koffie en melk.

Bij het einde gaf hij ieder deelnemer aan zijn
nummer de voorwerpen terug, die hij hun tijdens
hun optreden op het toneel ontfutseld had. De
slachtoffers wisten zelfs niet dat die voorwerpen
verdwenen waren.

Dhr Seth voert zijn programma uit met medewer-
king van zijn zoon, zijn dochter en zijn vrouw. Deze
Iaatste bracht als nummer « De levende waaier ».

Jean Seth is een goochelaar van internationaal
gehalte. We danken hem zeer hartelijk en wensen
hem geluk voor deze prachtige prestatie.

Daarna deed Sint-Niklaas zijn intreden in de zaal,
gevolgd door Zwarte Piet. Hij onderhielci z'ich ge-
moedeJijk met onze kinderen en deelde speelgôed
en lekkernijen uit.

We danken en feliciteren al degenen, die hebben
medegewerkt aan de organisatie vàn dit feest : dhh.
Ceorge, Baents, ltters, Berges. Een speciale vermel-
ding nochtans voor onze vrienden Depoorter en
P[umier, alsook voor onze zeer edelmoedige wel-
doener, kameraad Blomme.

IN HET BULLETIN VAN HET 3.,GENIE,
« AVANT-PARTOUT », VAN NOVEMBER. I961,

herneemt generaal L Beaupain de rouwrede, die hij
uitsprak bij het graf van onze vriend ad judant
Brauns, te Cenk einde april 1942 gedood tijdens
cntmijningswerken. Schrijver eindigt zijn artikel als
volgt : « ls het nodig hieraan nog iets toe te voe-
gen ? ik denk van niet. Alleen zou ik mijn gevoelens
van innige dankbaarheid nog willen uitdrukken
tegenover de Verbroedering der ontmijners, die de
namen van Laurent Brauns en zijn vrienden Colson,
Leroy en Jonas heeft laten beitelen op het monu-
ment te Stavelot, ter nagedachtenis van de Ont-
mijners. die vielen tijdens de vervulling van hun
gevaariijke opdracht ».

ENKELE ECHO'S VAN ONZE ALGEMENE
VERCADERING TE CHAUDFONTAINE.
Eerste indrukken.

Chaudfontaine, bekend om zijn weldoende water-
bronnen heeft ons op een plassende regenvlaag ont-
haald. Wanneer we ter hoogte van de « Paradou »

met onze autocar aankr,vamen, konden we nauwe-
lijks de ligging van ce stad onderscheiden, zo fel
gutste de regen neer' 

M. B.

Afgeluisterd op het gemeentehuis
en tijdens het banket.

- 
lk twijfel er niet aan U neen, neen en nogmaals
neen te zeggen... op de meest bevestigerrde
man ie r.

- 
Kleine vissen vormen grote rivieren.

- Ja, de wetgever heeft een brede rug in uw monC.

- 
Zij is een meisje van de buiten, zoals wij allen.

- 
Al wat ge zegt hoort men in de rnond van men-
sen, die het hoofd hebben verloren.

En einCelijk een bepaling, die doorslaand is. De
Centaurus is een van die rare mansen, die slechts
voor de helft dier is.
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VRIEND ONTMIJNER,

Alhoewel velen onder U een verhoging van de
bijc'rage voor I 962 wensen , zal deze voor volgend
jaar op 40 F behouden blijven.

leder hogere bijdrage is natuurlijk welkom.
Aldus betoont men tweemaal zijn verkleefdheid aan
de Verbroedering.

Zij, die zich in moeilijkheden bevinden, worden
verzocht ons zulks te laten weten. Gaarne zullen
we hun lidmaatschapskaarf opsturen.

I962 moet het jaar werden van de algemene ver-
zanreling van de ontmijners. Een aangenams ver-
rassing waeht elk nieuw lid.

Hierna volgen, ter herinnering, de adressen van
onze afdelingen :

Antwerpen : DREESEN, 44, Paleizenstraat, Ant-
werpen.

Brat,ant en Namen : VERBROEDERING DER ONT-
MrjNERs VAN BRABANT. p.R. 8I73.53.

West-Vlaanderen : SAMYN E., Torhoutse steenweg,
I 4, Sint-Andries-Brugge. P.R. 3450.69.

Oost-Vlaanderen : VANCLEVEN, Elyzeese Velden, 5
Cent. P.R. 451 1.80.

Henegouwen : HULSHAECEN, 138, rue Bellières,
Marcinelle. P.R. 2137.50.

Luik : VERBROEDERINC VAN DE ONTMIJNERS,
Luik. P.R. 1902.11 . 

., ir ..;.,

Wie zijn afdeling niet kan bereiken mag storten
op postrekening 15.31.94 van de Verbroedering der
Ontmijners van België, 3O, Sint-.fansstraat, te Ter-
vuren.

Vriend Ontmijner,

Harteli.ik dank I
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