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Dn wen6prr, uq,tu de uaoqzitte.ü,

I?ôzt

Ter gelegenheid vqn Nieuwjccr lroester ik
gerneende hortstochtelijke wensen vqn rus-
tig geluk, ÿqn ÿoorspoed en voorql vqn uitste-
kende gezondheid voor al onze ontmijners
oJsoo.k voor hun 6amilie.

Het veilopen joar heeft de verwezenliiking
vqn qJ onze doeleincien niet gezien, moqt het
is niet noodzakelij/< onmiddeJlijk te slcgen orn
te volhqrden.

Wees overtuigd dot mef de medewerking vdn
mijn vrienden vqn de Eood van Beheer, aan
wie het mij bevolt nogmoals hulCe te .bren-
gen voor hun onvermoeibq,qr werk, ten einde
het lot der ongelukkigsten onder ons te verbe'
teren, qlles zql te werk gesteld worden om het
te verwezenlijken.

De dringende oproep die ik oan crllen foe.
gezonden ho.d, om te poqen onze gelederen
hun vroegere Juister teruq te- geven, werd
begrepen.

Welwiilenae foegeneqenhecien zijn spontaan
ontspronqen, en ik donk ol deze verkleelden,
en urers hun van hatle geluk.

Hoe talrilker wij zijn, hoe sterker zullen we
wezen, en bijgetolg oe okiie die wij onderne-
men voor hei wel,ziin van qllen zol des te doel-
tref!.ender zijn.

Meer dqn ooit reken ik ap U allen.
Ten sJotte, I:esfe v;ienaen ontmijners, blijfl ik

U gans toegenegen,
De Notionole Voorzitter,

E, GEONGE.
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9tt z,e a%,eu&crtta uÿen6,en

uq,n, gnhfi, en a&afl,ôOaod, !

1963 Joopt noar zijn einde... Geboren uit een
sfrenge winter, die hope/oos Jongr duurde, heeft
dit joor tevergeels de /ente qezocht. We kenden
slechts enke/e schoqrse zomerdogen en cJe

herfsi meldde zich ol vroegtijciiq oon.

Een joar met vele tragedieëtn : vloedgolven
en qq.rdbevinqen, dijkbreuken, lucht-, spoor- en
mijnrampen, het qtsterven vd.n Z.H. Pous |ocn-
nes XXlll, de moord op I.-F. Kennedy.

Op Belgische .bodern werden tijdens sfroqt-
betoqingen de oproerigsle kreten geslookt.
anze helden uit de twee oorloqen werd.en

belediqd en de nationqle Driekleur werd met
de voefen getreden...

Zonder heimwee zeggen we vqorwel oon djt
jaar, dat in vele hqrten een pijnlijke herinne-
ring zql schierlqten. Met vreugde begroeten
we het ko,mende jaor.

Weerol bouwen we met het grootsfe opfimis-
me onze nieuwe verwachtingen op. Moge lg64
voor onze Verbroedering de qrote verz,omeling
vqn de Ontmijners betekenen ! IJ, beste vrien-
den, wensen we de verwezenlijking vqn uw
innigste betrachtingen en een jaor vqn vreug-
de, gezondheid, en geluk !
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De Verbroedering in rouw.

Maioor Samijn

is niet meer.

en cen jong officier, die dol was op paard-
r,jden.

Daarna werden we door de noodwendig-
heden van het militair leven van elkaar
gescheiden en slechts in 1944 zagen we
elkaar terug op het bureel van onze zo be-
treurde Generaal SEVRIN.

De noodzakelijkheid van de ontmijnings-
werken en het bestaan van onze Verbroede-
ring deden ons daarna dezelfde weg opgaan
en steeds met veel genoegen haalden we
herinneringen boven uit de tijd van de Ruhr-
bezetting.

Het is overbodig te herhalen dat Majoor
SAMIJN altijd minzaam, kalm en gematigd
was. Hij was steeds zeer logisch, hij bezat
een ongeèvenaarde bekwaamheid en had
een zeer hoge dunk van zijn beroepsplichten.

Bij een ijskoud weer werd Majoor SAMIJN
ten grave gedragen. Talrijke personen woon-
den de lichting van het stoffelijk overschot
bij. Het was een ontroerend schouwspel te
zien dat zovele oude vrienden de strenge
winter trotseerden om hun genegenheid te
betonen aan hun kameraad.

De rouwstoet zette zich in beweging, voor-
afgegaan door de Nationale vlag van de Ver-
broedering, geëscorteerd door de vlaggen
van de beide Vlaanderen. Ook vlaggen van
vaderlandlievende verenigingen uit de streek
werden in de stoet gedragen.

Onmiddellijk achter de familie volgde een
afvaardiging van de Verbroedering : de Na-
tionale Voorzitter, Kommandant GEORGE,
Kolonel LINDEN, de Majoors BONMARIAGE
en LHOST, Kommandant MASSET, dhh.

De Vader van de Ontmijners stierf op 17
december 1963. Alhoewel men reeds enkele
tijd een noodlottige afloop voorzag, komt clit
einde ons toch zo plots voor.

Onverwacht werd ik van het overlijden op
de hoogte gebracht door zijn zoon, Komman-
dant Robert SAMIJN.

hliets is minder waar dan te beweren dat
i'nen gemakkelijker het verscheiden aan-
vaardt van een oude mens dan van een
jonge.

lntegendeel, wie Majoor SAMIJN gekend
heeft, v;ie met hem zolang is omgegaan, zal
voorzeker een haast onsterfelijke herinnering
aan hem bewaren.

lk heb Majoor SAMIJN leren kennen in
1923. We bevonden ons toen in het Ruhr-
gebied. Als jong officier voerde ik het bevel
over de overseiningstroepen, terwijl Majoor
SAMIJN de leiding had van het vervoer.

Niet alleen gewone contacten kwamen tot
stand tussen officieren van verschillende
wapens, die naast elkander leefden, maar
een diepe vriendschap ontstond tussen een
oud-leerling van de Ruiterijschool te leper
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DE RONNE, DE BLAUW, BAENTS, BORIES,
DREESEN, DESMET, GUILLAUME, ITTERS,
VAN CLEVEN, VAN ASSCHE.

De kerkelijke plechtigheid verliep onder
grote volkstoeloop en midden de diepste
ingetogenheid.

Op het kerkhof van Sint-Andries, waar de
begrafenis plaats had, sprak dhr GOETHALS,
uoorzitter van de Ridders met Zwaarden, met
een onbeschrijflijke ontroering een Iaatste
vaarwel uit aan het adres van zijn oude
wapenbroeder.

Daarna hield onze Voorzitter, Kommandant
GËORGE, de lijkrede voor onze betreurde
Erevoorzitter. Met gebroken stem drukte hij
zich als volgt uit :

Ee'ns te mee.r worclt de Verbroedering d,er Ont-
mijners diep getroffen in hare krachtigste gron-
den door het afsteraen üan haar Ereaoorzitter,
Alajoor Samijn.

Hogere gezathebbende stemmen dan de mijne
Itebben zi jn .schitteyende militaire staat üan
d.ienst beschreaen, in zijn hoedanigheid, van
officier der twee wereldoorlogen en als grote
ueerstander gedurende de oorlog 1940-45.

Voor deze bezuezen diensten en heldend,aden
werden hem de hoogste eervolle onderscheidin-
gen toegekend.

Wij hebben hem gekend, als beaelhebber aan
heL tweed,e Bataljon aan de Ontmijning en ooh
als zeer beaoegde medewerher aan d,eze andere
grote Chrf , Generaal Searin, die ooh te aroeg
aan onze genegenheid, onttrokken werd.

Vader Samijn st.ond bekend als een chef in de
uolle betekenis aan h.et uoord, hij uas welwil-
lend,.d,och Coordrijaend, altijd bezorgd, met het
welzijn en de ueiligheid der ontmijners onder
zijn, gezag,

Zijn prahtisch gezond aerstand ging gepaard,

tn,el een uitzonclerlijlte en onfeilbare t.echnische
b eaoc gd,lt c i cl .

Zilrt adellijh hart had hij sporr,taan, gans en
geltctl doil onze l/erbroedering geschonken, deze

l,'erbroeclr:ring, iuaarin hij sind.s de stichting de

f rinctit tan Oncleraoorzitter zülarnam.

De n,t'rlt:rig.slen en de rnee.tt ni.sdrcelden ond,e,r

:ijn otrciere ntolen,, iuartrder:rden hem, al,; hun
ottbit«tzrtcitlige en hardnehkise aerdediger, dit
irn»ter rn.el edel gebaa,r. Plots uerd hij door
ziel:te qeiroffen, en hij zag zich aerplicht zijn
iuerltznatn.{teden te schorsen ten bate üan onze
[/erbrot'tlering, uartrmede hij nochtans in nauwe
belrt:ltkinq bleef . Dan iuerd ltij tot ereiloorzitter
üan onze Verbroedering aangesteld. Onze lVIajoor
i.ç niet meer, doclt ziin herinnering zal steeds aast
en leaentlig blijaen in onze lurrten.

De Verbroeclering der Ontmijners üan België
biedt haar irtnige deelneming aan en betuigt
Itartr rli,r:pste geaoelens uan droefheid aan zijn
zoort, d,e lreer Komtnantlanl Samijn, aan zijn
schoonzoorls, cle heren À,'Iaioor De.çaesher en in-
genieur Polet, aan zi jn t,reurtnde dochters en aan
pans de familie.

Dierbrtr<t Nlajoor, wij zeggen (J aaarwel, doch
uij aerzekeren U dat 'uu ltoogstaande figuur uoor
ons altijcl een aoorbeeld en een symbool zal
blijaen.

Rust in urede.

Aan zijn zoon, Kornmandant Robert
SAIVIIJNI, aan zijn diepbeproefde dochters,
aan zijn schoonzoons dhr POLET en Majoor
DESAEGHER, alsook aan de ganse familie
bieden \r,,e de betuiging aan van ons diep
mecjevoelen en van onze innige verkleefd-
heid.

Mocht ons aandeel in hun rouw hun schrij-
nend leed enigszins ve!.zachten.

M. B.



Zeer Geachte Familie,

Mevrouwen, Mijne Heren,

Makkers, Ridders rnet Zwaarden,

I-I: t is mij een clroeue plicht als I/oorzitter aan
dc Proainciale af deling lltesl-!'lnande ren aan heL

Nationaal Iterbond cler Ridders met Ztuaarden
heL .stolfelijk ouerschol. üon. onze zeer geliefde en
belre.urtlt Ere-I'oorzitt.er, e?t geiuezen .çtichtend
itoot'zitlct', tllajoor Santijn, de laatste eer te be-

iuipen in u.u aller naam.

Anderetr. zul,len zi jn buitengeuone diensl.en

be trzt:n aun ltri ['atlerland 
- als strijder en als

offi.cier aan het Belgisch leser - gedurcnde d,e

oorlogen u«tt l9l4-l9lB en 1940-1945 aoorleggen.

Il; zul nti.j bcperlten l.ol de uitstekende dien-
:!ctt uelke hii zozuel aan hel I'lal.ionaal Verbond
tler Ilidrler.s tttet Ziuaarden, als in ltet. bijzonder
aon onze Prouinciale cf deling heeft beuezen.

O f 2l npril laalstleclen heef t onze Proainciale
i'ftl'iittt in ltet bijwezen aan hel hoofdbestuur
uittt ltL:t ,\ rtliotta«l l/erbond der Ridders mel
Z;taartlctt, ctt in Legeitircorcligheicl uan talri.jhe

lter.sott«liteiten, ee)t uilzonclerlijk huldebetoo'n
gebraclt! aan l[ajoor Suntijn, ter gelegenheid uan
zijn benocrrt.ing als Ere-!:or-trzitLer.

ll'ij hurlclctt hei grool ganoegen ltcm le mogen
bc?roelttt t0{tn}taet lti j tttct aolle besef deze hulde
Itreii tttogen .trnaliert.

Il; kan ttiei betcr doett tlun hier de redeaoe-

rirtgctt uatt. tle Nati.onalc [/oorzitter en mijzelf
in hct, korL af te lezen :

« 11;e hebbert een zekere glans uillen geaen

««n dezt: rtilzonderli jke algentt:nc uergadering om.

eert iucluerrliende hulde te brengen aan onze

,\tichter-[/oorzitler, ntt Ere-I/oorzitter, Majoor
Samijn - die cloor gezondheidsreclenen zich ge'

rltuongen zag ltet uoorzit.lerscltap op te geüen.

» lllij zijn ltent aeel aer:chuldigd!Het is ort'

ler zi jn impuls en ziin aaderlijke leiding dat de

Proui,nciale afdeling lI'e.sl-[/laanderen. zich heef t

ktrnnr n onliuikhclen eî? on.t hel aoorcleel doen

scttiele tt uan het hoge aanzien, dat alle oudstrii'
clers uan l9l4 l9l8 hent loedragen"

» Zijn dafiperheid en noutusezetheid die hij
ann de dag heeft gelegd in het, aolbrengen tan
zijtt uerscltillende taken, !en bate aan eenieder,
in zi jtt hor:clnnigltcid aan Grote Ontmijner, heL

gezat dat hem hoog oanzien lreeft aerworaen in
Iret {anse ueltllager, alsook bij de burgerliihe be-

uolking aoor de uil,.steken,de en. geaaarliike d.ien

sten beiuezen.

» Zel{s lang na de lYapenstil.stand aan 1945,

it,r:rden ltem talrijke titel.ç aan Ereburger bezorgd
rloor ue r.tcltillcnde eeleisterde steden.

»t Ilij lteef t on.s, Ridders met Ztuaarden, de

uoorclelcn aan al deze roetn laLen clelen.

» Zijn bor.st bezaaid met welaercliend.e hoge

nrelekens, beuat een reeks uaarolt hij biizonder
lrots is, dcze betreffende de Nationale Orden meL

Ziuaarden. >>

)\[ujr;or Satnijn, zeer geliefde en diepbelreurde
iire-lioorzit!er, ltel is mel sntart dat, uw strijd,-
nruklter.s U een laatste üaarwel zeggen.

Rust. in orede !

Albert GOETHALS.
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Een oproep van de Voorzitter

S. O. S., Ontmijners !

Het is bekend dat het comité van een vereni-
ging altijd in alarmtoestand verkeert en paraat
moet staan. Bij de gewone leden daarentegen
laat de aanwezigheid op de bijeenkomsten en al-
gemene vergaderingen dikwijls veel te wensen
over, behalve wanneer hun verzuchtingen en be-
langen worden besproken.

Dit is menselijk. Op onze dagen moet men zich
immers met zovele verschillende zaken bezighou-
den. En verder, is de verbroedering met haar
beheerraad en haar bestuur in de ogen van velen
geen wettelijk ingesteld organisme, dat van
ambtswege zijn leden dient te verdedigen ? Beta-
len de leden hun bijdrage niet in ruil voor de-
welke ze de overeenstemmende diensten en voor-
delen mogen eisen ?

Aldus redeneren velen, maar ze vergissen zich
schromelijk ! Een verbroedering is een instelling,
die door en voor de leden in het leven werd geroe-
pen. Ze heeft tot doel de geldelijke, materiële en
morele belangen van haar leden te verdedigen, hun
verzuchtingen te steunen. Men vergeet maar al te
gemakkelijk dat een dergelijke instelling de vrucht
is van een harde, gedurige en lange strijd van
moedige werkers, die zich met hart en ziel hebben
gewijd aan de verbetering van het lot van hun
gelijken.

Wanneer men eens van naderbij deze mannen
beschouwt, wier opdracht erin bestaat de rechi-
vaardigheid te doen heersen in de betrekkingen
met de administratie en de parlementairen, vergeet
men allicht de bevoegdheid van hun rol, de aard
van het werk, dat ze verrichten, het geduld en de
toewijding, waarvan ze blijk geven in verband met
al de vraagstukken, die ze dienen op te lossen.

Van uit dit oogpunt beschouwd is onze verbroe-
dering een orgànisme, dat niet atleen een nood-
zakel[ke bijdràge vraagt van ieder, rekening hou-
dend met ziln tinanciële mogelijkheden, maar dat
tevens aanspraak maakt op de algehele medewer-
king van at 2iin leden op materieel en moreel plan'

Dit weze gezegd voor hen, die door hun aan-
wezigheid oÈ ae vergaderingen de morele steun
kunnén aanbrengen, die onze verantwoordelijke
leiders zo broodnodig hebben om hun ijver aan te
wakkeren en het succes van hun te gemakkelijk
vergetep inspanningen te kennen'

Beste Vrienden, Ontmijners, we vragen u met
aandrang met ons deel te nemen aan de leden-
werving van hen, die eens de gevaarlijke eer geno-
ten tot de onzen te behoren.

Zegt hun dal ze alleen, aan zichzelf overgela-
ten, niets vermogen. Ze hebben een plicht te ver-
vullen jegens hen, die telkenjare onze rangen
komen vervoegen, rangen, die onvermijdelijk wor-
den gedund door hen, die ons voor altijd verlaten.

We vragen U allen deze oproep te beantwoor-
den en ons uw kostbare medewerking toe te zeg-
gen, opdat we ons tenvolle zouden kunnen wij-
den aan de belangen van onze schone verbroe-
dering.

Mogen we op U rekenen in hei volbrengen van
de schone taak, waarvan u, zoals wij, de uitge-
breidheid, de grootsheid en de moeilijkheid kunt
meten.

Uit ganser harte dank, beste vrienden Ontmijners.

Uw nationale voorzitter,
GEORGE E.

NEqROLOGIE
We hebben met droefheid het overlijden verno-

men van Mevr. Elisa-Maria BOUDIN, echtgenote
van dhr. Maurits VAASSCHE. De begrafenis had

plaats te Zillebeke op '15 november 1963. We
bieden aan onze vriend Maurits VAASSCHE onze
diepe sympathie en ons innig rouwbeklag aan in
de zware rouw, die hem ireft.
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Plechtigheid aan ons Nationaal Gedenkteken

te Stavelot op l5 september 1963.

Op 15 september jl., kwamen zoals ieder jaar
uit alle hoeken van het land Vlamingen en Wàlen
te Stavelot samen om de nagedachtenis van onze
overleden vrienden te eren.

Even vô6r 11 uur werd aan het stadhuis de stoet
gevormd, die kerkewaarts toog om de mis ter na-
gedachtenis van onze Doden bij te wonen.

Godsdienstige plechtigheid, daarna pelgrims-
tocht naar de gedenktekens van de DôOen van
Stavelot en naar ons Nationaal Monument. Neer-
leggen van bloemen. Daarna ontvangst op het
stadhuis, aanbieding van de erewijn en noen-
maal in het hotel St-Remacle.

.Het programma van deze dag kan sommigen
misschien ietwat koud toeschijnen. Doch de sÿm-
pathie, de achting, de vriendschap, en de e<iele
gedachten, die we te Stavelot aantreffen, maken
van deze plechtigheid een der schoonste van het
jaar, zelfs voor een onverschillige.

Aankomst.

..De vreugde omdat we als ontmijners terug onder
elkaar waren, werd nog vermeercjerd door de ont-
vangst, die de stad Stavelot ons had bereid. We
werden begroet op het binnenplein van het stad-
huis door al de personaliteiten en de vertegen-
woordigers van de verschillende groeperingen.
Wij moeten ze vermelden, gezien Oê sÿmpai'nie,
die ze ons elk jaar betonen, zonder een of àndere
naam voorop te willen zetten, want allen zijn ze
met dezelfde- gevoelens tegenover ons bezieid.

Volgende namen vertegenwoordigen gans Sta-
velot. Oordeel zelf maar !

De hh. Jacob, burgemeester ; senator Godain ;
schepen Ozer ; de raadsleden Goffinet en Lalle-
mand ; gemeentesecretaris Maquet ; Daisomont,
voorzitter van het Eenheidsfront der Oudstrijders ;
Jeanfils, politiekommissaris ; prefekt Nanaui ; Da-
vid, directeur van het College ; Galle, voorzitter
van de vereniging voor Vreemdelingenverkeer.

De verenigingen : I'Orphée, I'Emulation, le Coin
de Terre, het Kristelijk Syndikaat, de vaderlandse
verenigingen (met vaandel), de voetbalclub van

Stavelot en de scouts, die als soldaten paradeer-
den.

Maar ook waren er echte soldaten, want de
korpsoverste van de Ardense Jagers, gekanton-
neerd te Vielsalm, had een detachement trompet-
ters afgevaardigd. Het gelieve hem hierbij de uit-
drukking van onze erkentelijkheid te aanvaarden.

Godsdlenstige Plechtigheld.

De stoet werd gevormd en trok naar de kerk,
waar de middenbeuk voor ons was voorbehouden.
Zonder onderscheid van geloofsbeliidenis, is een
bedehuis niet de geschikte plaats om eens innig
te denken aan onze vroegere makkers ?

Eens te meer drukte de celebrant in ziin ser-
moen zijn diepe erkentelijkheid uit iegens hen, die
aan het herstel van de stad hebben meegewerkt.

Pelgrimstocht.

De ontroering, gedurende deze plechtigheid
aangevoeld, werd nog dieper, toen men zich naar
de gedenktekens begaf. Vooreerst had een hulde
plaats aan het gedenkteken der Doden van Stave-
lot, gevolgd van een bloemenneerlegging en het
" Te Velde ".

Daarna had een gelijkaardige plechtigheid
plaats aan ons Nationaal Gedenkteken. ledei van
ons kende ten minste één van de namen, die op
deze stenen gebeiteld werden. De stille ingetogen-
heid werd slechts verbroken door trompetgeschal.

Ontvangst op het stadhuis.

Na deze plechtigheid trok men in groepjes naar
het stadhuis, waar zoals ieder jaar, een harteliike
ontvangst was voorzien. We troffen er de heer
Burgemeester aan, omringd door de personalitei-
ten van Stavelot.

We hadden de aanwezigheid van de heer Burge-
meester op deze plechtigheid niet verwacht, daar
hij door een zware rouw werd getroffen in de
persoon van- zijn echtgenote, mevrouw Jacob.
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En nochtans heeft deze recente rouw henn niet
belet het rendez-rrous van de Ontmijners bij te
wonen. Deze man wilde ons kost wat kost, spijt
zijn groot verdriet, zijn aclrting betonen. Voor
zulke rnan, vrienden, buigen we het hoofd.

Met gebroken stem drukte Br-rrç;emeester Jacob
zijn wens uit om onder ons te zi;n niettegenstaan-
de de zware slag, die hem trof.

Hij zegde dat hij dikrnrijls voor ons Geclenkteken
bleef staan en dat een lrlein detail zijn aanrlacht
had getrokken; nl. tjat het onschrift or i-:3,1 r."!o-
nument begon met de vuooi'den " Ontrir:iners ".
AIdus vervolgde dhr. Burgemeester, v,'orden de
Vlaamse Ontmijners in een Waalse sta:! qeèerd.

ln uitgelezen bernyoordrngen raakte hii het talen-
vraagstuk aan en verl<laarae dat al de narnen, die
op het gedenkteken waren aangebracht. Eelgen
vertegenwoordigden, die voor hun [.-and waren
gestorven.

Hij besloot zijn rede met een hernieuwing van
zijn dankbaarheid en zijn bewondering voor het
volbrachte werk op het grondgebied van Stavelot.

Daarna voerde onze Nationale Voorzitter, Korn-
mandant George, het woord.

Heer Burgemeester,

Ik was verplicht de voorgenomen redevoering
enigszins te wijzigen. Verleden jaar, bii het einde
van de ontvanqst, die zo hartelijk was als deze
van vandaag, drukte ik U mijn beste rnrensen uit
voor U en uw onderhorigen. Deze v'rensen urerden,
wat U betreft, ongelukkig niet verlroord. lnder-
daad vernamen we zo pas de diepe rourv, die U
heeft getroffen. ln naam van de Verhroedering cler
Ontmijners van België, betuig ik U miin geveelens
van warme sympathie en bied U miin innig rouw-
beklag aan, alsook mijn gevoelens van diepe
genegenheid.

Heer Burgemeester,

ln mijn persoonliike naam en biizonder als
Voorzitter van de Verbroederin van de Ontnrii-
ners, die ik hier met een sterke af,raardiging ver-
tegenwoordig, dank ik U uit gai'rser harte vool,
de roerende raroorden van lof en de gevoelens
van bewondering, die U jegens ons hebt uitge-
drukt.

Wees verzekerd dat uw woorden recht naar het
hart van de Ontmijners zijn gegaan.

De dag van de Herinnering, die we in uur schone
stad Stavelot doorbrengen, is voor ons ineer dan
een traditie geworden : het is een heilige plicht,

die we gewetensvol volbrengen om de nagedach-
tenis van onze te talrijk gevallen makkers te eren"

Eens te meer mogen we U en de gemeentelijke
overheden gelukwensen voor de zorgen die U
besteedt aan het flink onderhouden van ons Na-
tionaal Gedenkteken, cJat bii zijn inwijding onder
uw hoede werd gesteld. Hartelijk dank uit ganser
harte, h{eer Burgemeester.

Onder de genodigden begroet ik eerbiedig de
aanwezigheid van Juffrouw Sevrin, Meter van de
Verbroedering, die ons haar waardevolle mede-
werking bliift verlenen en op geen enkele plech-
tioheid ontbreekt.

lk begroet hier ook onze vriend Fernand De
Ronne, erekorporaal van onze Verbroedering,
voorzitter van de Frans-Belgische Vriendenkring
,ran de Oudstriiders, alsook dhr. Bodson, lid van
de beheerraad der Ardense Jagers, die onze
rnedevverking steeds genegen is geweest.

lk hor,rd eraan hier ook te wijzen op de aan-
urezioheicj van een sterk aantal Vlaamse vrienden,
die zich de lange en vermoeiende reis hebben
qetroost om in deze op zeker gebied verwarde
tiiden te tonen dat " Waal » en << Vlarning " slechts
een voornaam betekenen. Samen hebben we ge-
werkt op de miinenvelden opdat België zou her-
leven ; samen werken vve [n de Verbroedering voor
de verdediging van de belangen onzer minst-
bedeelden. nl. onze weduwen en wezen. Beste
Vlaarnse C)ntm!iners. harteliik dank.

lnsqeliiks dank ik al de personaliteiten, die door
hun aanwezioheid deze vaclerlandse olechtigheid
hebben opoel'uisterd, o"m. dhr Heuschen, voorzit-
ter rran de Vriendenkring der Officieren van de
l-loge Venen ; dhr Gemeentesekretaris, die deze
dag op het locaal plan organiseerde ; de hh.
Voorzitter en Sekretaris van de Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer en de h. Voorzitter van het
Eenheidsfront der Oudstrijders.

Ik dank ook Eerw. Heer Deken omdat hij deze
morgen de mis ter nagedachtenis van onze Doden
heett opgedragen en \rve zijn zeer gevoelig voor
de woorden van verontschuldiging, omdat hijzelf
het gelegenheidssei'rnoen niet kon uitspreken.

lk h*slult, l-leer Burger,leester, om U nogmaals
cia;ril te zei1,:l,3ir iroclr het warnr onthaal, dat ons
hier te beuri. viei.

lk hef nrijn glas op de gezondheid van uw
cnderhorigen, hopende dat cle genegenheid van
uw lieve kinderen U het grote leed zal verzach-
ten en dat we l-r volgend jaar mogen terugzien om
onze traditionele dag van de Herinnering voor te
zitten.
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Dhr. Burgemeester en onze Nationale Voorzitter
werden warm toegejuicht en met de erewijn werd
deze plechtigheid besloten.

Noenmaal.

Een flink noenmaal werd opgediend in het hotel
St-Remacle, tijdens hetwelk onder de aanwezigen
echte kameraadschap heerste.

Daarna had een bezoek plaats aan de beziens-
waardigheden van de stad, onder leiding van een
vertegenwoordiger van de Vereniging voor Vreem-
delingenverkeer.

ferugreis.

Niemand werd op deze dag vergeten, want bij
de terugreis werd een bloementuil neergelegd aan
het gedenkteken van kameraad Sian Ockers, die
we met fierheid onder onze Ontmijners hebben
geteld.

Er blijft ons nu nog hen te danken, die mede-
gewerkt heliben aan het slaEen van deze dag, ni,
al degenen die deeinamen aan cleze " Dag van
de Herinnering ". Ze zijn gekomen uit al de hoe-
ken van België om te bewijzen dat ze niet ver-

geten hadden. Vernoemen we in de eerste plaats
onze lieftallige Meter, die aan ons denkt, zoals
aan haar Vader.

Onze sympathieke en dynamische Voorzitter,
Kommandant George is plichtsgetrouw op al de
plechtigheden aanwezig.

We hebben met genoegen te Stavelot de aan-
wezigheid vastgesteld van de leden van de beheer-
raad van onze Verbroedering : Majoor BONMA-
RIAGE, aitijd goed geluimd ; de hh. PRIGNON,
LINOTTE, VAN CLEVEN, DESMET, L'HOOST,
DREESEN ; de afgevaardigden van de beide
Vlaanderen, Antwerpen, Brabant, die door de
Luikenaars steeds goeci onthaald worden.

Deze dag van de Herinnering is voorbij en reeds
denken we aan volgend jaar.

Laten we nog talrijker opkomen om even inge-
togen te verwijlen voor het Gedenkteken, dat het
offer van orrze gevallen kameraden verzinnebeeldt.

Vergeten we lren niet, beste Vrienden, opdat ons
hari niet hun echt graf worde.

De Secretaris van de afdeling Luik,

L. MUNTEN.

ln I 963 stonden onze
Ontmijners nog akiid in a. bres !

De activiteit van wat er nog overblijft van onze
twee ontmijningsbataljons, verminderde geen
ogenblik en men mag zeggen dat in '1963 belang-
rijke ontrnijningswerken werden uitgevoerd ten
voordele van het Ministerie van Economische
Zaken en van de Nijverheid.

Aldus werden vanat 27 februari tot 17 mei 1g63
door de SEDEE 20.000 m3 grond omgewoeld te
Marchienne-aux-Pont in het vooruitziCht van de
bouw van een grote gazometer op de vroegere
werf van een groothandelaar in oud ijzer, waarvan
de opslagplaats bestond sedert 1920.

Balans van de werken, uitgevoerd ten voordele
van de Electrische Centrale van Monceau s/Sam-
bre : * 21 T. granaten van alierhande aard; de
meeste dateren uit de eerste wereldoorlog. Ze
werden ontgraven en weggenomen.

Te Bgrtem, bij Leuven, werden van 28 tot gO sep-
iember, 7 bommen van 250 kg, voortkomende van
een geallieerd bombardement, ontdekt en weg-
gebracht.

Te Luik heeft de SEDEE, van 15 october tot
26 november, in samenwerking met de duikers-
ontmijners van het ll" Geniekorps, het deel van
de Luikse Maas tussen de brug van Fragnée en
de brug van Val-Benoit gezuiverci, in het vooruit-
zicht van een dieper maken van de Maas-bedding.
Dank zij de duikers-ontmijners, die voor het groot-
ste deel van het werk instonden, werden 4 bom-
men bovengehaald op deze belangrijke waterweg :

1 bom van 1.000 kg, 1 bom van 500 kg en 2 bom-
men van 250 kg.

Te Zaventem, in onze nationale luchthaven, wer-
den, voor de bouw van een zeer grote opslag-
plaats van de Sabena, 2 Ha. grond onderzocht al-
vorens Franqui-palen in de grond te slaan.

Te Sclayn werd een bom van 250 kg boven-
gehaald. Deze bom werd plots bemerkt door twee
vissers.

En dit is nog alles niet. De lijst «ler tussen-
komsten van het SEDEE is nog veel langer. Voor
de eerste tien maanden van het jaar 1963 werden
:t 140 ton oorlogstuigen blootgelegd op onze na-
tionale bodem en 2.380 maal werd een beroep
gedaan het SEDEE.
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Aan al deze bedrijvigheden dient nog de ver-
nieling toegevoegd van reglernentair gedeklas-
seerde ontploffingstuigen, hetzij -+ 123 ton.

Al deze cijfers zijrr welsprekend genoeg om het
onbetwistbaar openbaar nut van het SEDEE te
bevestigen.

De verstokte ontmijner.

AFDELING BRABANT.

De afdeling Brabant houdt regeiirratig haar maan-
clelijkse vergaderingen, op de laatste r,voensdag
van de rnaand, in iret lokaal " Aux Ari"nes des Bras-
seurs », 66, Anspachiaan. Sonis worden de leden
met hun echtgenoten ontvangen op de iussenver-
dieping, soms gei:eurt de vergadering in de burge-
meesterszaal.

Het is niet nodig nog ie vertnelden dat deze ver-
gaderingen een groot succes l<ennen en telkens
ziet iedereen nret spijt het einde van het samen-
zijn aankomen.

Zoals verleden jaar zai de afdeiing Brabant op
zondag 12 januari 1964, te'15 uur 30'in de burge-
rneesterszaal haar eerste vergaderlng van het jaar
beleggen. Het traditioneel vieruurije zal te dezer
Eelegenheid aan de lecien aangeboden worden. De
afdeling zai op deze i;ergadering aan onze kin-
deren nieuwjaarsgeschenken uitdelen, daar het
Sint Nliklaasfeest niet meer georganiseerd kan
worden.

Een speciaai rondschrijven zal in verband met
deze vergaclering te gepasten tijde door het comi-
té aan de ieden gezonden vrorden.

Tenslotte zai op dezelfde vergadering een nieuw
comité voorgesieicj worden, dat er als volgt uit
ziet:

Eerevoorzitter : lVlajoor L'HOST, korpoverste vart

het SEDEE;

Voorzitter : Majoor BONMARIAGE;
Ondervoorzitter : Meester VAN DEN EYNDE ;

Sekretaris : Konrrnandant GEORGE ;

Adj un kt-sekretari s-schatbev,raat'det' : d h r. L' HOOS'l- ;

Komrnissasserr :cie hh. l-l'îËRS, TIF:LEMAhiS, HUY-

BRECHT en DE POORTËRE.

IN ONZE BE!-IEERRAAD.

De beheerraacl konlt regeimatig maan'Jelijks bij-
een. Buiten de ger,vone activiteiten, oorcleelde men
dat de siatuten vatt de Verl-rroederrng dienderl
ger,vijzigci te worcien aisool< de santensteliing van
het bureau var.i rie krei-ieet'raaci. ln het vervolg
zal hei bureau cirie oiiciervoürziitets tellen in
plaats vai) t\,'ÿec : een voor de Brusselse orTge-
ving, een voor net Viaamse land en een voo!'
Wallonië.

Deze verschiiiende punten zuiien op cle volgen-
de algemene vergadering voorgeiegd v,rorcien"

Afdeling West -Vlaanderen

Verslag der algen'lene vergadering
gehouden op zondag'!7 novennber 1963

De afdeling West-Viaanderen \,Iras eens de sterk-
ste van heel het land, ze zag zeventien jaar gele-
den het levenslicht te tsrugge. Majoor Samijn hield
ze boven de doopvont. De Verbroeclering groeide
uit tot een machtig iets, en had over heel het land
plaatselijke afdelingen, cjie bloeiden en groeiden.
Maar, met de trotse en fiere afdeiittg West-Vlaan-
deren verging het als met het frisse blad, het viei
van omhoog naar omlaag, niemand vernam er nog
iets van : de afdeling was dood, begraven en ver-
geten.

November 1963, zou geen maand worden zoals
alle andere. De koppen werden samengestoken,
het was een moeilijke start. Met verenigde krach-
ten konden de durvers juichen. Ze hadden de slag
thuisgehaald. De afdeling had nieuw bloed in de

aderen, en op zondag 17 november 1963 zou he,
eerste startschot opnieuw gegeven worden, tet
gelegenheid vari de eerste grote aigernene provin-
ciale vergadering. Adjudant Raynronci BOHIES,

" the right man, on the right place " had alles
tot in de puntjes geregeld.

Op zorrdag 1lz novernber 1963 zat de schenkzaal
van het Strijdersi-ruis te Erugge, 's namiddags vol
met oudstrijders en ontmijners. Kloksiag drie uur
werd de vergadering, waaraan onEeveer 45 aan-
wezigen deelnamen, door Adjr-rdant BORIES d.d
voorzitter, voor geopend verklaard.

Na een oprecht dankvtroord gericht te hebben
tot alle aanwezigen, herinnerde hij aan die goeie
oude tijd, aan « de met recht genaanrde pionier
der ontmijners Majoor SAMTJN », ââo het vele
goed dat Majoor SAMIJN voor ons heeft gedaan
en verwezenlijkt.
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I'reurig was het echter uit z'n rnorrcrte vernë-
men, dat Mqjoor SAMIJN lijdende is, en zich nooit
meer in ons midden zal kunnen bevinden, waar-
door hij dan ook de taak van voorzitter niet meer
opzich zal nemen. Kommandant SAMIJN, z'nzoon,
heeft om persoonlijke redenen verzaakt aan het
voorzitterschap, waardoor deze plaats dan ook in
het bestuur als vacant diende te vrorden gesteld.

Hierna bracht Adjudant BORIES, een warme
ovatie aan Adj. VAN CLEVEN, lid van het hoofd-
bestuur en Voorzitter der afdeling Oost-Vlaande-
ren, die zo vriendelijk was geweest zich heel
speciaal te verplaatsen om deel te nemen aan die
vergadering, midden de allerbesten der onzen.

Hierop vroeg de d.d. voorzitter dan ook één
minuut stilte voor alle overleden makkers en ter
herinnering aan Generaal Sevrin, onze diepbe-
rreurde voorzitter.

A<ijudant VLt\,l CLËVEI.J, ijie iiierop een danli-
woord uitsprak, kon z'n tranen niet bedwingen,
wanneer hij sprak over onze goeie oude tt/ajooi
SAMIJN. Alle aanwezigen voelden op dit ogen-
blik dat VERBROEDERING geen ijclel woord is
Wij zijn en blijven één band - hetzij officieren
onderofficieren, soldaten of werklieden. Wij blijven
die band smeden tot ter dood, zowel nnet de leven-
den als met deze die ons zijn ontvallen.

Apotheker MEERSSEMAN Roger, zette hierop
alle aanwezigen aan leden aan te werven, ere-
leden te maken. Hij stelde eveneens het voorlopig
bestuur voor, op z'n hem eigen sappige urijze
Over gans de provincie werden plaatselijke ver-
tegenwoordigers voorgesteld.

Adjudant DELEYE Jeroom stelde hierop vor:r
het bestuur te aanvaarden op algemeen hand-
geklap, wat dat ook onder groot gejuich gebeurcle.

Hierop werd Majoor DE SAEGER Roger door
het bestuur tot Erevoorzitter aangesteld. ln een
zeer korte rede dankte Majoor DE SAEGER het
bestuur voor het vertrouwen in hem gesteld om
de taak van z'n schoonvader, Majoor SAMIJN,
verder uit te oefenen. Hij beloofde het beste van
zich zell te zullen geven tot heil van de afdeling

Hierna kregen alle aanwezigen uit de handen
van de voorzitter een prachtexemplaar der bro-
chure " Onze Ontmijners ". Diploma's en ken-
tekens werden uitgereikt. Ten slotte speldde Majoor
DESAEGHER een Herinneringsmedaille op de borst
van één onzer ontmijners.

Een stemming voor de plaatsaanduiding der
volgende vergadering bracht vool1964 Roeselare,
en voor 1965 Kuurne uit de bus. Voor 1966, het
twintigjarig bestaan der verbroedering, loopt het

.eder was tevreden, de afdeling was weer paraat
en men voelde, er stak wind in de zeilen.

Het verkozen en voorgesteld bestuur ziet er dan
dan ook uit als volgt :

Voorzitter : Adj. BORIES Raymond ;

Ondervoorzitter : Adj. DANNEELS E.
Secretaris-Schatbewaarder : DENYS Roger ;

Raadsleden :

Afgevaardigde Westkust : MEERSSEMAN R. ;

Oostkust : DE BRUYNE F. ;

Kortrijk : HOORENS L.;
West-Rozebeke : VAN REYBROECK G.

Vaandrig : DE GRANDE;
Hulpvaandrig : VINCK.
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nieuw bestuur reeds met grootse plannen in het
hoofd. Moge Roeselare de vergadering der HON-
DERD aanwezigen worden. ledereen kwam in volle
forme, ieder had iets te zeggen. Het bestuur had
de handen vol, en meesterlijk leidde adjudant
BORIES, de nieuwbakken voorzitter, de vergade-
ring, terdege bijgestaan door een onder volle
stoom gezette Adjudant VAN CLEVEN. Makker
MEERSTSEMAN had loten te kort, hij wist rnet al
de prijzen, drank, suiker en kandij geen weg.
leder had prijs, buiten enkele pechvogels die
vergeten hadden hun loten in te zien. De Ere-
voorzitter sloeg alle records en zo rnaar vier groie
prijzen.

Adj. BORIES draaide aan de lotentrommel en
een onschuldig handje \.,an sen onh,ekend meisje
haalde de winnende loten boven. Adjudant VAN
CLEVEN ontpopte zich als een ware goeie ouwe
Sint Niklaas en gaf z'n enig gewonnen prijs weg
aan het overgelukkig kind. Spijtig voor Mevr. VAN
CLEVEN, maar voigenrle keer is ze van cle partij.
en dan gaat zeker de prijs mee naar onze zuster-
stede Gent.

Het Breughelfeest begon... men hoorde de ont-
mijners niet meer. Ze laafden hun droge kelen aan
't goeie gerstennat 

- hun klnnen blonken van 't
bier en 't vet der dikke schellen boerenhesp. De
tarweboterhammen slonken als sneeuw voor de
zon in de hongerige magen. En makker MEERSSE-
MAN ontpopte zich als een echte Oberkellner.

Adj. VAN CLEVEN was de eerste om de verga-
dering te verlaten. Een warme handdruk aan ieder

van ons, geen vaarwel, maar zeker een tot weer-
ziens, volgend jaar te Floeselare. Eens alles op,
was de vergadering ook afgelopen. Ze duurde drie
volle uren, maar alles was in een rook voorbij.
Tot volgend jaar, bey, bey, te Roeselare. Allen
op post, want die nu ontbrak had ongelijk.

Brugge, 17-11-1963.

R.A. DENYS.

AFDELING LUIK.

Tijdens de vergadering van 23 november 1963
heeft de afdeling Luik het ontslag aanvaard van
schatbewaarder NELIS, die wenste uit zijn functie
ontheven te worden, omdat hij wegens verschil-
lende redenen niet meer in staat is deze te ver-
vullen.

Het comité van de afdeling Luik is nu als volgt
samengesteld :

Eerevoorzitter : Kommandant DOHET ;

Voorzitter : Dr. PRIGNON ;

Ondervoorzitter : LINOTTE O. ;

Sekretaris : MUNTEN L. ;

Schatbewaarder : TADINO A.;
Kommissaris : TAHIR;
Vaandrig : CLEMENT.


