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HERDENKINSPLECIlTIGHEID BIJ HET NATTONAAL MONUMENT TE STAVELOT

OP ZONDAG 4 SEPTEMBER 1988

Dit jaar vaJt onze herdenkingspTechtigheid sanen net de
35ste verjaardag van de inwijding van het NationaaT
Monunent te STAVEL)T.

Zoais gewoonTijk heeft de bijeenkonst plaats op het pTein
van het stadhuis ' t4aar de voTgende deeTneners sanenlconen :
CoToneT Bertint Voorzitter van de verbroederingt onringd
door de beheerders, llevr. Georget weduwe van onze vroegere
NationaTe Voorzittert Mej. Se r r i r7 t onze meter, lolevr.
DauteTt wêduwe van de vroegere Korpsoverste en Mijnheer de
Burgeneester Jean Depochon, bijgestaan door Teden van het
CoTTege van Bur gemeest er en sch epenen en door
geneenteraadsTeden, Luitenant-Ko7one7 Deseyn2 Korpsoverste
van de 0ntmijningsdiensÈ van de Landnacht, vergezeTd door
een afvaardiging van zijn Eenheid, een afgevaardigde van de
Zeenacht' de Korpsoverste en een delegatie van de I{ing van
Diirent êên afgevaardige van de Connandant van de pTaats
Luik en tensTotte l,li jnheer A7f f t Voorzitter van de af deling
Verviers van de Verbroedering van de 3de Genie.

De optochtt net aan het hoofd de KoninkTijke Harnonie oDe

Iledijver', begeeft zich om 1035 Hr naar de kerk van
STAVELOTT w8âr de eucharistieviering om 1045 Hr (in pTaats
van 1 100 Hr de vorige jaren ) wordt opgedragen aan de
Ontnijners die gestorven zijn in dienst van het Vaderland
en aan a77e oorTogsslachtoffers.

Mijnheer de Deken hieid eraan deze eucharistieviering
speciaaT te verzorgen. De heren Raynond lticha en MicheT
[IaTpas zu77en de nis begeleiden op orgel en viooT net
werken van beroende conponisten.

Na de kerkdienst vertrekt de optocht naar het Monument van
de doden van de stad STAVELOT waar er bToenen worden
neergelegd door de Burgeneester van de stad, de Voorzitter
van de Verbroedering van de..Ontni jners en ook door de
Korpsoverste van de Wing van Duren. Ondertussen speeTt het
kTokkenspeT oAux Champsil en voTgt er een uitvoering van de
Brabançonne.

Terwijl de muziek nog
tocht verder naar het
nemen hun plaats in
Koninklijke Harnonie
Ontmi j ners inzet.

steeds weerklinktt zet
NationaaT Monument. De
tegenover het Monumen

de stoet zijn
autoriteiten

tt tewiji de
lfars van de"De \tledijvertl de

Tt/e moeten hierbij opmerken dat de
I{onumerTtt waarop het standbeeld
heTenaaL gerestaureerd werd door
STAVELOT. I,/ij betuigen hen hiervoor

centrale kolom van het
van de ontmijner rustt
hec stadspersoneel- van
nogmaals onze dank.

de
de

De Luitenant-KoTonei Deseyn, Korpsoverste van
Ontmijningsdienst van de Landnacht, richtte zich tot
deel-nemers net de volgende woorden3



Stavel-ott 04 september 1988

Mijnheer de Burgeneester, Danes en Heren
Schepenen en gemeenteraadsTeden, Mijnheer de Voorzitter van
de Verbroedering van de BeTgische Ontnijners' besÈe narrainet
beste vrienden Ontnijnerst Danes en Heren.

I

0p deze bijzondere dag van herdenking wens
ik het beTang te benadrukken dat de Ontnijners in actieve
dienst hechten aan de banden van soLidarit.eit, die zich jaar
in jaar uit bTijven verstevigen tussen de jonge Ontnijnersr
hun voorgangers en de inwoners van StaveTot.

v and aag w eê r e en I'^2," !", "orT "i?'"iT1"ii'" 
""1:"t1 

"7:t o:: I' 21;, r, ",overtuigen van onze sinds 1956 nagenoeg onverninderde
werkT as Ê .

Vanaf 06 septenber 1987 tot vandaag werden
de OntnijningsdiensËen van de Krijgsnacht geconfronteerd met
niet minder dan 3900 aanvîagen voor opruining van
oorTogsnunitie en Èussenkonsten in het kader van het anti-
terrorisne en/of het groot banditisne.

Het totaai van ofigeruinde nunitie bedraagt
meer dan 200 ton! In deze tonnennaat zijn ongeveer 20 ton
toxische nunitie neegerekend afkonstig ui È de Eerste
WereTdoorTogt en ook 22 vTiegtuigbonnen gedropt tijdens de
Tweede I{ ereldoor 7og . I n totaa j
vernietigd op onze polygoon
VIaandêr€r7 o

werden 260 ton munitie
v an POELKAPELLE i n [/es t -

fk kan U verzekeren dat onze diensten in
hun strijd tegen het terrorisne en het groot banditisne
waarbij gebruik word t g emaakt van geinprovjseerde
springtuigen, in hoge nate gewaardeerd worden door de
BeTgische en buitenTandse burgerTijke en gerechtelijke
overheid.

De Antnijners zijn trots op de opdrachten
die hen toevertrouwd worden on de veiTigheid van de bevolking
te vrijwaren. Voor dit gedenkteken ter ere van de Ontnijners;
gevaTTen voor het vaderTand, Teggen zij sanen met nij de
belofte af hen Ëe eren en e'rover te waken dat hun ultiene
of f er niet. tevergeefs is gerleesÊ.
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À/a de herdenking van de doden door Doktor Prignon,
Voorzitter van de afdeTing Luik t worden de bToenen
neergeTegd door KoToneJ Bertin t Voorzitter van de
Verbroederingr llijnh. Depoûchon, Burgeneester van de stadt
Luitenant-Ko7one7 Deseyn en de Korpsoverste van de l,ling te
Diiren t terwi j 7 het bewogen kTokkenspeT van de " Last -Post n

nog weerkJinkt.

De Uitvoering van de
h et N at i onaal Monumen

De optocht begeeft
de Burgetileester de
kapitteT.

Brabançonne sluit de plechtiglreid bij
t af .

zich vervoTgens naar het stadhuis waar
deeTnemers ontvangt in de zaal- v an het

De BurgeneesÊer en de Voorzitter van de Verbroedering waren
overeengekonen on de toespraak te beperken tot de
welkonsgroet en de dankbetuigingen. KoToneJ Bertin en
Luitenant-Ko7one7 Deseyn ontvingen van de Burgeneester e7k
een boek over de geschiedenis van het parcours van
Francorchanpst terwijl aan de BurgeneesËer een plaat met de
afbeeiding van ons NationaaT Monunent werd aangeboden door
de Voorzitter van de Verbroedering.

Na de aperitief t aâr7gêboden door de stad, begaven de
deeTneners zich naar de herberg Saint-Renacie voor een
geneenschappeJ i jke maaTti jd

De Burgeneester stuurde zijn eerste Schepen, Mr. Lenaire,
on hen te vertegenwoordigen tijdens de naaTtijd. Ook de
aanwezigheid van Mevr. Ozer' weduwe van de vroegere Shepen
van Openbare Werkent werd opgenerkt. In totaal, nanen 93
personen deeT aan de naaltijd.
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ACTIV ITE ITEN VAN DE BEHEERRAAD

7. DrienaandeTijkse vergadering te HOUTHULST net bezoek aan
de poTygane eenheid.

2. Deelnane aan vaderTandsTievende nanifestatie van 11 Nov
88 aan de onbekende soidaat te Brussel.

3. JaarTijkse contactvergadering net de autoritei-ten van
STAVELOT.

HET LEVEN IN DE SECTIES

Sectie HENEGOUWEN

-De voorzitter MarceT HEUCHON van deze sectie is verhuisd.
Zijn nieuw adres 3

45 t GeneraaT JacquesTâêlrr r bus 6

1 4OO NTJVEL

Te7. 067 /220165

-Deze sectie is nog steeds op zoek naar een pTaatsvervanger
voor hun betreurde secreËaris VANDERICK, A,

Sectie OHD afdelinp LM

Het jaarTijks ^St Barbarafeest heeft plaats op 02 Dec 88 te
HEVERLEE.

Sectie BRABANT

Buiten de naandeTijkse vergaderingent gehouden op de derde
woensdag van de naand in het TokaaL van het GeheinTêgert
Luxenburgstraat te BRUSSELT heeft deze secÊi'e haar Sr
Barbara-feest voorzien op 10 Dec 88.

Sectie OOST-VLAANDEREN

Geen bijzondere gegeyens.

SE CIiE T{EST-VLAANDEREN

Het St-Barbarafeest heeft pTaats op 4 Dec 1988.

Sectie LUIK

Reeds meerdere gedenkstenen werden bezocht. Voor enkeTe van
deze werden opnerkingen genaakt betreffende het onderhoud,
De voorzitter werd op de hoogte gebracht en deze zai de
betreffende geneentebesturen aanzoeken.



7'
GROETEN UIT STAVELOT (vervolB)

Dank zij de vrijgevigheid van STGEBERT rrr en van zijnopvolgerst alsnede van andere scâenkers bevond.en de abten
v an STAV ELOT - ll AL!'I E DY z i ch weldra aan het haofd vanuitgebreide doneiflêïtr waarover zij spoedig c|esouvereiniteit voerden. rndien zij .in het algeneen degerechtelijke nacht overTieten aan de rechtbankent oefendedaarentegen de Prins-abt van STAVELoT persoonJijk, netbehuTp van nedewerkêr-sr de wetgevende en uitvoerendâ nachtuit. Bijzonder het eerste was voornaan zoajs bJijkt uit deincrukwekkende nassa beveischriften bij dewelke de prinshet Teven van zijn onderhorigen tot in de kjeinstebijzonderheden regeTde. op het uitvoerend vlak had cle abtbijvoorbeeTd het recht de ofticieren van het Tanrl tebenoenen en af te zetten en geJd t.e slaan. Bi j af wezighei,Jvertrouwde de prins -abt het beheer toe aan eenbestuursregentschap bestaande uit zes reden, gekozen uit deschoot van de twee abdijen. De gerechteTijke nacht behoordein eerste instantie toe aan het bisdon. Een tlof van Beroep,
de Provincieraad, werkte voor gans het prinsdon en had zijnzetei in de stad srAVELor. Men kon zich tensiotte wendentot de keizerTijke kaner van wetzTart doch de duur van deprocessen was zodanig Tang (dikwijTs meerdere jaren) aat
nen zeiden zover ging.

zoaTs in de andere prinsdomnen van het oude regine bestonder in srAVELor-!!ALMEDY een tegenwicht van de 'prinseTijke
autoriteit: de vergadering der vertegenwoordigerds van deonderhorigent ook staten-GeneraaT genoend.. Het is in de xveeeuw dat nen voor het eerst in Staveiot hierover hoort.Haar sanensteTTing beeft dikwijrs wijzigingen ondergaan. ophet einde van het oud regine bestond zij uit eierzijdsotficieren van de prins en anderzijdst van d.e kant van de
gemeenschappent uit de burgeneesÊer en de schepenent intotaal een veertigtai personen. Deze vergadering tsanengeroepen door de prins-abt t zêtejde gevroonlijk tesrAVELor onder het voorzitterschap van de abt. Haarvoornaamste roJ beperkte zich tot het goed.keuren van debeTasting bepaaTd door de prins-abt en deze te verdeLen
Êussen de drie fiskale onschrijvingen van het Jand: deposteTTerij van srAVELor, de posteTTerij van MALMEDy en het
graaf schap van LOGNE. ÀIochtans z i j n de staten tijdens
zekere perioden van hun bestaan
werkeiijke kontrole uit te voeren
souverein.

er in gesiaagd een
op de poTitiek van de

llet recht van de souverein hebben wij hoger aangehaajd.
Nochtans noet men dit niet ar te hoog aansjaan. Want onder
het oud regine vlas er geen enkeie staat die niet de vazaj
was van een grotere en nachtiger dan henzel_f. A7dus, jn het
Europees evenwichtssteJsel naakte het prinsd.on srAVELo't-
)IALMEDY samen net 51 andere sloten deel uit. van de I?ing van
westfaTiiin, een der eif omschrijvingen die het IIeilig'Germaans ri jk uitnaalcten. De prins-abt zetel-de aLs prinè
van een Duitse staat en nan deel aan de stenningen van de
"Riiksdag". tlanneer het echter gebeurde dat een prinselijk
voorstel in Ëegens telTing was met een keizerlijk clecreet,
had dit voorrang in het prinsdon. op het kerkelijk vl-ak,,as
het prinsdon in twee verdeeLd: lla1nedy, {laines en }3el Levaux
naakten deel uit van het aartsbisdon van Keulen tervi j 7 deandere trvintig parochies afhingen van het cliocees van Lui!:(archidiaconees van ConCroz en Àrdennen).
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EEN PUZZLE

Bekijken we in het kort in weik territoriaaT kader de
prinseTijke autoriteit werd uitgeoefend. Het zou noeilijk
zijn bij het nakijken van een kaart in een oogwenk de
totaTiteit van het prinsdon te omvatten: zoaTs veie staten
van het oude regine zijn de grenzeh zeer kronkeiend en de
taTrijke oenclaven" soms zeer veywijderd. De abten bezaten
ook eigendonnen in Haspengouwt in de Condrozrin de Fanenne
en te Luik (naneTijlc heTTingen in de streek van ScJessin)'
in Luxenburg en in DuitsTand.

Het prinsdon STAVELOT-!'IALI,IEDY raakte aan het hertogdon van
Linburg, het hertogdon van Luxenburg aan het prinsdom Luik,
waar het dikwijls in tegenstand kwan on grensafbakeningen.

Tijdens zijn bestaan verToor het prinsdon neer dan één
derde van zijn oppervlakteç sTachtoffer enerzijds van een
verkooppoTiÈiek geTeid door de abten vanaf de XVe eeuw en
anderzijds door de begeerte van nachtiger buren. In 1758
verwierf de abt echter twee nieuwe dorpent Anthisnes et
Vien.

Op heÈ einde van de XVIII eeuwo op de vooravond van zijn
verdwijningt strekte het prinsdon zich uit ôver een
oppervTakte van 700kn2, dat ongeveer overeenkwan net de
va77ei van de.Warche en van de AnbTeve en teide ongeveer
25000 inwonerst wât een bevoTkingsdichtheid van 35inw/kn2
voorste 7 t.

Het onvat twee steden: STAVELOT en !{ALMEDY en 36 dorpent
verdeeTd in drie districten: de posteTTerij van STAVELOT
( tA Tokaiiteiten) t de posteTTerij van MALNEDY(3
TokaTiteiten) en het graafschap van LOGNE(21 TokaTiteiten).

I]ET GRAAFSCITAP VAN LOGNE

Het noment
bespreken.

1S gekomen om dit graafschap in het kort te

De streek van LOGNE (actueTe geneente van VIEUXVILLE) werd
zeker reeds tijdens de prehistorische periode bezet. Het is
nochtans pas in de IX eeuw dat zijn naan jn historische
teksten voorkomtt in een akte van koning Lotharius II
waarbij hij zijn bezittingen aan de abdij van STAVEL}'t
afstaat (862). Deze sËreek die vanaf de XVI eeuw de titeT
neent van graafschapr was onderverdeeTd in vier kwartierent
te weten: IIanoir, Ocquier, ConbTain-au-Pont en Louveigné.
Het is geTeidelijk t sÈuk per stuk t dat de prinsen-abten
deze grondgebieCen bij hun donein aansToten In de XIIe
eeuw was deze inTi jving voTtctoid.
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Er bestond toen t,e LOGNE een yers terking die door cle
prinsen-abten blijkt gebout'td te zijn Êussen 862 en 883 on
zich te beschernen tegen de Nornandische inva77en. llet was
tot de XVIe eeuw het enige beJangrijk verdedigingswerk van
het prinsdon. In 1525-1528 deed de abt I'liJien van
llanderscheid een ander bouwen, dichter bij de abdij, boven
de Anbidye' op de pTaats heden genaand oOud kasteeT'. Het
werd vernietigd tijdens de Franse RevoJutie en er zijn
heden geen sporen neer over. De eerste versterking werd
afgebroken in 1521 op bevel van Karel V. Er bTijven enkele
ruines over die de Federatie van Toerisne van Luik terug
tracht te restaureren

flet is in de steengraeven van
materiaaT kwamen halen voor de
ijzernijnê17s ontgonnen vanaf de
bron van inkomsten in de streek.

LOG!,IE d at de ab t en e L hun
werken van hun abdijen. De
XVe eeuw vornden een andere

E Eij/ GESCHONDEN NEUTRALITE IT

Door zijn centraTe geografische ligging stond het prinsdon
bToot aan de gevoTgen van de grote Europese confTicten.
Daaron ook dat de nonikken vanaf 1499 tot 1731 bescherning
zochten bij o geconnandizeerden abten, gekozen uit
beTangrijke Europese faniTies, zoais Manderscheid, de
Beieren en Furstenbergt orD de bestenningen van het prinsdon
te Teiden. Het is pas na 1731 dat de abten terug zu77en
verkozen worden onder de rnonikken, zoals de
benediktijnenregeT het voorziet.

lIiettegendstaande hun inspanningen' hebben de prinsen de
invaTl-en van doorgangstroepen op het prinseJijlc
grondgebied t waarvan het statuut van neutraliteit maar
weinig voorsteLde in de ogen van de grotent niet \cunnen
beTetten. Deze voortdurende doorgang van gewapende benden
Tevend op kosten van de inwoners heeft ranpzal ige
econonische gevoTgen gehad voor de StaveTotaanse .bevoTking.

In de XVIIe eeuw hebben de prinsen niet kunnen beletten dat
de Tegers van Lodewijk XIV op 4 Okt 1689 STAVELOT en
14ALMEDY bijna totaai vernieTden. Deze brand, die 360 huizen
in puin Tegder spaârde bij nirakei de abdij en haar kerk.
De heropbouwt enk.eie jaren Tatert verschafte aan de staat
twee mooie patricierswoningen op de narkt( 1694-1699 ). Deze
woningen. kan nen heden nog bewonderen.

In de XVIIIe eeuw kende de bevoLking gelukkig een periode
van vrede en veiTigheid dankzij de bescherning van de
faniTie van Lotharingen(de prins-abt was François-i\ntoine
van Lotharingen, broer van de lIertog van Lotharingen en van
Bar) en de vrienCschap net Frankrijk.
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Door hun eerTijke betrachting on de neutraiiteit en
onafhankeTijkheid van hun grondgebied te bewaren kregen de
prinsen-abten van STAVELOT de voTTedige nedewerking van hun
onderhorigen. IIet prinsdon STAVELOT-MALMEDY, zou in
tegensteTTing tot andere prinsdonnen geen noenenswaardige
poTitieke woeTingen gekend hebbent ten minste tot aan de
RevoTutie van 1789.

HET EINDE VAN EEN STAAT

De opstand van STAVELOT, die kort volgde op deze van LUIK
en door weike hij gei'nspireerd wàrd, begon in het
graafschap van LOGNE. Het was oorspronkelijk de bedoeTing
on het gewicht van het adelijk reginet dat zich vooraT op
het platteTand Tiet voeTen; van zich af te schudden.

ilieËtegenstaande een deeT van de bevoJking zijn bestaan te
danken had aan de netaaTnijverheidt de textieT en neer nog
aan de TeerTooierij, had het prinsdon in zijn geheeT een
TandeTijk karakt.er. Doch sTechts een kTein gedeelte van het
grondgebied (16%)t te weten de streek van de Condroz, vtas
voor teelt geschikt. De resÈ bestond uit bossen en venen.
Daar de Tandbouw (korent havert âârdâppeLen) onvoTdoende
was on de noden te Tenigeno kweekten de boeren bovendien
runderen en schapen' hetgeen de progressieye aftakeTing van
de venen en bossen in de hand werkte. Deze Taatste waren
echter eigendon van de abdij. Daaruit ontstonden
voortdurend konfTikten Èussen de boeren en de abten,
verergerd door de afgunst verwekt door de rechten van de
Heert zoals de 'tiendent.

Men kent h et
eersEe Franse
door een korte

gevoTgt herinsrelling
bezetting(t0 Dec 1792
hernieuwing.

van het oude reginet
3 l,lar 1793), gevoTgd

De Fransen kwamen voor de tweede naal in Jul 1794. Op I Oct
1795 verkondigde de Conventie de vereniging van het
prinsdon LUIK en het prinsdon STAVELOT-MALMEDY net
Frankrijk. Het einde van neer dan duizend jaar
onafhankeTijkheid! Een weinig 7ater, op 01 Sep 1796, werden
door een ryet a7 de abdijen opgeheven en hun bezittingen te

koop gesteTd. De Taatste abt van STAVELOT, Cé7esËin Thys,
had de tijd on naar DuitsTand te vTuchtent net een kar die
geTaden was net de bezittingen van de abdij t naneTijk het
goudwerk' de kosteTijke kunstwerken en de archieven. Deze
Taatste werden verspreid over gans de wereTd. In l8g7
werden .ze aangetrof f en in 16 verschiTTende verzanel-ingen t
openbare en private! rn 1947 werd het voornaanste fonds,
dat zic.h te DusseTdorf bevondt flâât België teruggebracht en
bij de stadsarchieven van Luik gevoegd. Het is naar deze
opsTagpTaat.s dat nen heden tracht de andere verspreide
fondsen te vergaren. Het relikwie borstbeeTd van de Heilige
Poppon en het schrijn van de HeiTige Rernacle werden naar
srAVELor teruggebracht op 10 Nov 1805 op bevei van NapoTeon
en bevinden zich heden in de dekenaTe kerk. De andere
stukken werden over de vier windstreken verspreid.

De van de abdij afhangende gebouwen hebben stand gehoudeni
een deei werd omgebouwd tot een hospitaaT r een ander wordt
a7s stadhuis en vredegerecht gebruikt. De diens tgebouwen
werden in 1960 aang_epast on er het museun van de abdij inonder te brengen. De oude abdij daarentegen werd in Taol-1802 afgebroken. Er bTijven nàg enke.l- de inclrukwekkendetoren van 1534 en enkeje verspreide rui'nes over.
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ALLERLE I !,IEDEDELI NGEN

1. fn memoriam

- Mevr. VANDERICK werd begraven op 24 Oktober 88.

- Mr. VANNESCHE, Michei overieed in August,us.

- llr. DEPUYDT, Andre overTeed op 16 Oktober 88.

- Mr. GRANDFILS werd begraven op 14 Novenber 88.

- ltlr. VAN DEN EYNDE werd begraven op 23 Decenber 88.

Wij bieden aan de faniTies onze innige deeinening.

2. Dankwoord

De Voorzitter en de Teden van de Beheerraad houden er
aan de Comd van de OntnijningsdiensË LM en zijn
personeel te bedanken voor het gu7 onthaaT en de
perfecte organisatie die hen te beurt vieT ter
gelegenheid van hun drienaandelijkse vergadering.

Dank aan de Teden aanwezig te STAVELOT en aan de
autoriteiten voor de prachtige organisatje.

3. Lidkaart 1989

Deze zijn vanaf heden beschikbaar bij uw sectie. U kunt
uw bijdrage van 250Fr. voor 1989 st.orten op volgende
reken.ing.

Nationaai : 210-02577 47 -7 0
Brabant :000-0817353-31
Oost-Viaanderen : 000-0150164-08
West-Vlaanderen t 385-0062695-96
Henegouwen : 000-0181949-74
Luik : 000-0313869-7 4
DAS :001-1357579-43


