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Verbroedering der Belgische Ontmijners 31 mei L99L
V.Z,.W.

ALGEMENE VERGADERING

De effectieve leden worden verzocht de Algemene Statutaire
Vergadering bfj te wonen die zal worden gehouden op 31 mei 1991
om 10.30 Hr bij de Ontmijningsdienst van de Landmacht, Kwartier
Cdt de Hemptinne, Hert,ogstraat 300 te 3001 HEVERLEE.

AGENDA

1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Statutaire
Vergadering die gehouden werd op 18 mei 1990.

2. Verslag van de Raad van Bestuur over de activiteiten van de
Verbroedering tijdens het boekjaar 1990.

3. Uiteenzetting over de financiële toestand 3

- verslag over de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot
het boekjaar 1990;

- verslag van de revisoreni
- goedkeuring van de rekeningen;

ontlasting te geven aan de Raad van Bestuur.

4. Vaststelling van de bijdrage voor t992.

5. Statutaire verkiezingen

Krachtens artikel 2L van de statuten, verkiezLng van 7
aftredende bestuursleden die herkiesbaar z|jnz
- Mr DELHEZ, Franz
- Mr DUMONT, René
- Mr GOOSSENS, Willem
- MT HEUCHON
- MT CHOUFFART
- MT VAN CLEUVENBERGEN
- MT VERVENNE

6. Goedkeuring van de statuten van het hulpfonds 'Ernest GEORGET'.

7. Uitreiking van het ereteken van verdienste van de V.O.V. (Ve-
reniging van Oudstrijdersverenigingen) .

8. Uitreiking van het ereteken van "Ontmijners'.
9. Diverse mededelingen !

- Uitreiking van eretekens in de nationale orden door de
voorzitter van de V.O.V. i. - Bedevaart naar STÀVELOTi

- souveniers voor de traditiezaar (voorwerpenr fotors,
documenten, enz... ) .
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Met deze convocatie zLjn volgende documenten ingesroten:

a. Een exemplaar van de notulen van de Àlgemene Statutaire
vergadering van 18 mei 1990 (zle tijdschrift nDe ontmijnerr
3de trimester 1990).

b. Een exemplaar van de balans van het boekjaar 1990.
c. Een afschrift van het proces-verbaat van toezicht van de leden

verificateurs

De effectieve leden die zich kandidaat wensen te stellen voor de
Raad van Bestuur worden verzocht hun naam en adres schriftelijk
over te maken aan het secretariaat van de Verbroedering :
Livingstonelaan 22, 3080 TERVURENT ên dit voor 01 mei 1991"

EIke aanvraag tot interpellatie tijdens de Àlgemene Vergadering
moet voor 01 mei 1991 schriftelijk worden ingediend bij het
secretâEat van de verbroederiig. Het onàerwerp van de
interpellatie dient uitvoerig beschréven.

Namens de

De Secretaris-Penningmeester

Dhr. A. BERGES

Raad van Bestuur

De VoorzLtter

Dhr. A. BERTIN
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VERSLAG VÀN DE ALGE}IENE VERGADERING VÀN 18 UET 1990

Net zoals de voorbije jaren ging de Algemene Vergadering door
bij de ontnijningsdienst van de tandmacht te HEVERLEE.

Na het groeten van de vaandels en een moment van stilte voor
de overl.eden vrienden heet de nationale voorzitter iederesn van
harte welkom.

Hij bedankt de Korpsoverste, Majoor JAMBE, alsook zi)n
medewerkers voor de ontvangst die ze, elk jaar verzorçten. Een
hartelijk welkomstwoord wordt gericht aan onze meter Mevr. GEORGE,
aan Mevr. DAUTEL alsook aan de vorige korpsoversten. Hij bedankt de
leden van het comitê alsook iedereEn die zich actief voor onz€l
Verbroedering heeft ingezet !

VERSLAG VAN DE VERGADERING

1. De Vergadering rnerkt op dat 2/3 van de effectieve leden aanwezig
of afgevaardigd zijn en dat ze dus gemachtigd is tot het nemen
van beslissingen.

2. Het verslag van de Vergadering van 19 mei 1989 wordt
goedgekeurd.

3. Verslag van de Raad van Bestuur.

- De rnedaille van ontmijner : project loopt.
- Tussenkomst in geval van een ongeval bij een ontmijningr :

a. Vanaf 1991 : Oprichting van een steunfonds "Ernest GEORGE".
b. Tussenkomstproject loopt. v

4. FinanclèIc rituatic.

a. De jaarrckening en de financiële situatie ziJn g€publiceerd
in ons tijdschrift van het 1' trimester 1990.

b. Verslag van de revisors : zie zelfde tijdschrift.

c. Àangezien er geen enkele opmerking is gernaakt wordt
ontlasting g€geven aan de Raad van Bestuur.

5. Bijdrage 1991.

Gezien de gestegen bestuurskosten steLt het eomité voor het jaar
1991 een verhoging van de bijdrage met 50 fr voor tot 300 fr.

6. Statutaire verkiezingen.

Daar we g€en andere kandidaturên hebben ontvangen, blijft het
cornité ongewijzigd, te weten :
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Sect i e

Sect ie

Heneçtouwen

Luik

Nationaal Voorzitter

Secret ar i s - Schatbewaarder

Sect ie Brabant

Dhr . BERTIN, Al f ons

Dhr. BERGES, August

Dhr. DELHE,Z, Fra.ns
Dhr. DUMONT, René
Dhr. GOOSSENS, Vùillem
Dhr. LINDEN , Joseph

Dhr . HEUCHON, Marcel

Dhr. CHOUFFART, Marce1
Dhr. MARCHAL, Henri
Dhr, PRIGNON, Roger

Dhr . TOUSSAINT, PauI

Dhr. EECKHOUT, Henri

Dhr . JAMBE, Albert
Dhr.. MATTHEUS, Herman
Dhr . VAN CLEUVENBERGEN, Claude
Dhr. VERVENNE , Jerom€r.

Sect ie glest-Vlaandaren

Sectie Oost-Vlaanderen

Sectie OAD

8.

Uitreiking van de Medailles van Verdienste vOv.

De aanwezige leden die erkend zijn voor die onderscheiding
hebben van de voorzitter de medaille of baret gekregen.

Medaille van Ontmijner.

Dit jaar hebben nog enkele mensen die we vergeten eraren alsook
enkele oud-ontmijners die onderscheiding in ontvangst mogen
n€men.

Al lerlei .
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INKOMSTEN

INTERESTEN
BIJDRAGEN
STAVELOT
ALG.VERGADERING
ERETEKENS
ALBUM

SALDO

NAAMLOZ,E GIFT
GIFT MME. SEVRIN
GIFT OAD

N. M. K. M.
GEN. BANK
P.C.R.
SALDO

N.M. K.M.

GEN. BANK

AFREKENING VAN HET JAAR L99O

65. 296
109.200

L7 .425
650

1.200
1.000

UITGAVEN

BANK
BULLETIN
v.o.v.
OVERLIJDENS
PRIJS GEN. SEVRIN
BE S T U URSVERGADER I NGEN
BIJDRAGEN
ALGEMENE VERGADERING
BUREELBENODIGHEDEN
BLOEMEN
STAVELOT
VERTEGENWOORDIGING
LENING BRABANT2 .357

796
34.570
3 9. 260

6.000
2.500
8.450

250
16.395

4 .057
4.130

49 .620
6.100

25.000

L97.Lzg

FONDS "GEORGE''

20.000
s00

50.000

70.500

SITUATIE

3L/L2/8e

57
23.g46

854

24.857

EFFEKTEN

400.000
100.000
100.000
100.000

SALDO

g,00t
g,50t

LL,50t
7 ,602

L97.LzB

74,-500

74.500

3L/L2/e0

5 .495
16 . 151

8s4
2 .357

24.857

a
a
a
a

0L/06/e3
0L/08/eL
L4/0s/e3
aL/07/e2
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Verbroedering der Belgische Ontmijners
v. z.w.

Verslaq

Van de leden verificateurs bij de Jaarlijkse Algemene Statutaire
Vergadering van 1991.

Uijne Heren,

VAN CLEUVENBERGEN, Claude en MATTHEUS, Herman,
bijeengekomen op L7/0L/t99L, na convocatie van de Raad van
Bestuur, hebben de eer U het verslag voor te stellen van de
onderzoeks- en toezichtsopdracht die ons krachtens de statuten is
opgelegd.

Wij hebben de rekeningen van het actief en van het passief
gecontroleerd en de boekhoudingsgeschriften en de documenten van
het boekjaar 1990 nagezien en hebben die juist bevonden.

De leden-verificateurs stellen bijgevolg de Algemene
Vergadering voor, de voorgelegde rekeningen goed te keuren en aan
de bestuurders ontlasting te geven.

Brussel , L7 / AL/ 9L,

Dhr. VAN CLEUVENBERGEN, C.
Dhr. MATTHEUS, H.

Iilaren aanwezig: Dhr. BERTIN en Dhr. BERGES.
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ACTIVITEITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

- Driemaandelijkse bijeenkomsten.

- Beperkte bijeenkomsten voor het uitwerken van de statuten van
het hulpfonds TE.GEORGE '-

- Afvaardiging met vaandel aan diverse vaderlandslievende
manifestaties.

- Bedevaart naar ons nationaal gedenkteken te STÀVELOT en
ontvangst door het stadsbestuur.

- Bloemenhulde aan het monument te ITIEERDAAL ter gelegenheid van
de Sint-Barbarafeesten op 06/L21L990 door de Verbroedering en de
OAD.
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ADMINISÎRATIEVE GEGE\TENS MET BETREKKING TOT DE AIJGEMENE VERGÀ-
DERING VAN 31 MEI 1991

1. Maaltijd

Plaats: HEVERLEE
Kazerne Cdt. HEMPTINNE

Uur: Ontvangst: 09.45 h
Vergadering: 10.30 h

Menu: Cremesoep ' Carmen '
s."*pf" o Caril n

Ossehaas " Rossini rr

9f,aterkers
Àardappelnootj es

uoor"I omelet

Mokka

Prijs: 600 fr., dranken inbegrepen.

2. Inschriivincren

Ten laatste VOOR 01 MEI 91
Reglementen te verkrijgen:
â. Bij uw afgevaardigde of
b. Op postrekening 000-0497580-67

met vermelding KBD ODLM
Ilertogstraat 300

3OO1 HEVERLEE
VERGEET NIET te vermelden: 31 UEI + NAAM + SECTIE

3. Vervoer

Verantwoordelijkheid van de diverse secties.
Gemeenschappelijk vervoer: de verbinding LEUVEN-Kazerne
HEVERLEE - bus no 5.

4. Lijst der deelnemers

De secties zullen hun deelnemerslijst VOOR L5/05/9L aan het
secretariaat van de Verbroedeing laten geworden.
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EINDVOORSTEL VAN STATUTEN VOOR HET SOLIDÀRITEITSFONDS GEORGE E

(Herzien en verbeterd de L3/02lg1-l

REF : Statuten van de Verbroedering der Ontmijners van België
Staatsblad Ref Nr L645/46 van L4/L2/89.

HOOFDSTUKl:ALGEMENEOPVATTING

a. Oprichting

Onder voogdij van de Verbroedering der Belgische Ontmijners
hebben deze en de OAD(L) in gemeenschappefijk akkoord het
solidariteitsfonds GEORGE E opgericht.

b. Benaming

Solidariteitsfonds GEORGE E.

c. Doel

Het verlenen van onmiddelfijke financiële hulp aan (een)
slachtoffer(s) van een ontmijningsongeluk eventueel aan hen
die er wettelijk recht op hebben.

d. Duur

Het solidariteitsfonds GEORGE E is opgericht voor onbepaalde
duur tenzij in de geldende statuten tot ontbinding wordt
besloten.

ê. Toepassing

01 januari 1991.

(1) OAD : Ontmijners Actieve Dienst
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HOOFDSTUK 2 : FINANCIELE MODALITEITEN

a. Beqinkapitaal

(1) De Verbroedering der Belgische Ontmijners stelt een somvan 100.000 Bfr ter beschikking van Èet fonds GEORGE E.

(21 De OAD stort een som van 50.000 Bfr.

b. Financierinq van het fonds

(1) Door bijdrage

L00 Bfr per jaar en per effectief lid van de OAD.

(21 Door overschrijving

rn functie van de bonus bij afsluiting van de jaarbalans
van de Verbroedering der Belgische Ontmijners.

(3) Door giften

(a) Van de OAD of haar secties in functie van hunfinanciële situatie of geldinzamelingen bij
feesten of diverse activiteiten gebaseerd op
beslissingen te nemen volgens de statuten vàn de oAD.

(b) Persoonlijke giften.
(c) In overeenstemming met de statuten van de

Verbroedering (art. L4 & 1g).

HOOFDSTUK 3 : BEHEERCOMITE

a. Het beheer van het fonds GEoRGE E wordt verzekerd door de
leden van het Beheerscomité van het fonds GEORGE E zoals
aangeduid in hoofdstuk 4.

b. Krachtens de bestaande statuten zijn de leden van het
beheerscomité tegenover de effectieve leden van de
verbroedering en de oAD verantwoorderijk voor het beheer
van het fonds.

HOOFDSTUK 4 z BEHEER

â. Administratie

zoars voorzien in de statuten wordt het beheer verzekerd
door het beheerscomité van het fonds dat aan de Raad van
Bestuur van de verbroedering verantwoording af moet leggen.

b. Beheerscomité van het fonds GEORGE E

Het bestaat uit leden van de Raad van Bestuur van de
Verbroedering der Belgische Ontmijners.
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c. Samenstellinq van het Beheerscomité

5 leden (effectief of waarnemend)
(1) Voorzitter van de Verbroedering.
(21 Secretaris van de Verbroedering.
(3) Voorzitter van de OAD.
(4) Secretaris van de OAD.
(5) Schatbewaarder van de OAD.

d. Aanpassins van het Beheerscomité

Het Beheerscomité van het solidariteitsfonds GEORGE E kan elk
jaar aangepast worden en dit tijdens de jaarlijkse Algemene
Vergaderingen die krachtens de statuten van de Verbroedering
en de OAD worden gehouden.

HOOFDSTUK 5 : WERKINGSPROCEDURE

â. lilerki-nq

( 1 ) tt{e l dinq onqeva I
Beslissrng Beheerscomité

(a) AIle ontmijningsongevallen, die volgens de eenheidscom-
mandant ôf de sectieverantwoordelijke OÀD in
aanmerking komen voor een financië1e tussenkomst'
dienen zo vlug mogelijk gemeld te worden aan de
voorzitter van de OAD. Hiertoe moet het standaardfor-
mulier in bijlage ingevuld vùorden.
De meldingen mogen ook telefonisch gebeuren (nadien
bevestigen met voornoemd formulier in bijlage).

(b) Na ontvangst van de aanvraag roept de voorzitter van
de OAD het Beheerscomité samen.

(c) Op basis van de overgemaakte informatie beslist het
beheerscomité over de tussenkomst en de omvang van de
toegekende som. Deze beslissing wordt genoteerd in het v
vak daartoe voorzien op het standaardformulier.

(d) Dit document za]- als bewijsstuk dienen voor de
boekhouding van het fonds GEORGE E. Deze boekhouding
wordt bijgehouden door de Secretaris Schatbewaarder
van de Verbroedering.

(e) De controle van de boekhouding zal jaarlijks gebeuren
of op verzoek van de Beheersraad van de Verbroedering
of de voorzitter van de OAD.

(f) De balans wordt jaarlijks afgesloten op 31 Dec en
bijgevoegd aan de boekhouding van de Verbroedering.
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(21 Begunstigde

(a) Elke ontmijner van de strijdkrachten (Land-, Zee- of
Luchtmacht) in actieve dienst, effectief lid van de
OAD, in regel met de bijdrage voor het lopende jaar,
die deel uitmaakt van een ontmijningseenheid en
slachtoffer is geworden van een ontmijningsongeval,
een TOX besmetting of bestraling en dit t,ijdens een
zending bevolen door de dienst, zending operationeel
inbegrepen stages, kursussen in België of het
buitenland r êD veroorzaakt door het neutraliseren van
conventionele Mun (EOD) inbegrepen toxische en chemische
of sabotagetuigen (IED), dat een permanente lichamelijke
invaliditeit met zLch meebrengt die wordt erkend door de
medische onderzoekscommissie.

Opm : Om recht te hebben op schadevergoeding moet
aan alle hierboven vermelde voorvraarden zijn
voldaan.

(b) De wettelijke erfgenamen van de hj-erboven
gedefinieerde begunstigden die vermeld sLaan in het
testament dat is neergelegd en ter acte gesteld bij
een notaris of volgens de erfenisrechten.

(c) Alle overige gevallen worden geregeld door het
Beheerscomité van het fonds GEORGE E die ze desgevallend
aan de Raad van Bestuur van de Verbroedering kan
voordragen.

(d) De kandidaat ontmijner(s) van de drie strijdkrachten
die tijdens hun opleiding slachtoffer worden van een
ongeval bij de neutralisatie van Mun of sabotagetuigen
in het kader van de opleiding en de praktische stage,
op voorwaarde dat hij lid is van de OAD (STATUUT OAD
art. 3.2.2.L : aangesloten leden) ' een specifiek
geval dat moet worden voorzien in de statuten van de OAD.

(3) Toekenninq

(a) Per slachtoffer of wettelijke begunstigde zoals
hierboven gedefinieerd wordt een som toegekend
afhankelijk van het opgelopen lichamelijk IetseI.
De wettelijke tabel, uitgegeven door het Ministerie
van Tewerkstelling, wordt door het Beheerscomité
van de als referentie voor de berekening aanvaard.

(b) De berekening van het invaliditeitspercentage gebeurt
voor aIIe hierboven gedefinieerde begunstigden op
dezelfde manier ongeacht de eenheid waartoe ze
behoorden.

(c) Bij eventuele aanpassing van de statutaire tabel met
invaliditeitspercentages zal het laatste tarief worden
toegepast.
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(d) 1 t invaliditeit staat gelijk aan 500 Bfr.
Dit bedrag kan op de jaarlijkse Algemene Vergaderingen
van de OAD en de Verbroedering ofwel gewij z|gd ofwel
behouden worden.

(e) De helft van de som waarop de hierboven gedefinieerde
begunstigden recht hebben wordt ten laatste 72 uur na
de goedkeuring door het Beheerscomité of desgevallend
zo vlug mogelijk, rekening houdend met wettelijke
feestdagen of weekends, door het Beheerscomité ter
beschikking gesteld.

(f) Het saldo wordt uitgekeerd na ontvangst van het
officieel rapport van de medische onderzoekscommissie
waarin het invaliditeitspercentage toegekend aan het
slachtoffer definitief werd vastgelegd.

(g) In geen enkel geval moet de door het Beheerscomité
erkende begunstigde het bedrag van schadevergoeding
(508) dat hem werd uitbetaald terugbetalen,
zelfs indien het achteraf door het medische v
onderzoekscommissie erkende officiële percentage
lager ligt dan het percentage dat door het
Beheerscomité oorspronkelijk was toegekend.

(h) In dat specifieke geval wordt het aan de begunstigde(n)
uitgekeerde saldo op basis van het percentage dat
door de medische onderzoekscommissie officieel is
toegekend proportioneel aangepast zodat op die
manier de schadevergoeding op basis van het hierboven
gedefinieerde invaliditeitspercentage voor de vol1e
100 t aan de begunstigde(n) wordt overgemaakt.

(i) Bij overlijden zal de volledige som van de vergoeding
in 1 keer betaald worden.

HOOFDSTUK6sBIJZONDERESCHIKKING

a. De effectieve of waarnemende leden van het Beheerscomité van
het solidariteitsfonds GEORGE E beslissen volledig
onafhankelijk over de gevallen die hen worden voorgelegd en
tegen hun beslissing is geen beroep mogelijk.

b. Ze zijn verantwoording verschuldigd tegenover de Raad van
Bestuur van de Verbroedering zoals hierboven verklaard.

c. Ze beslissen eventueel over de toekenning van een uitkering
aan een of meerdere slachtoffers in functie van de bij het
fonds GEORGE E beschikbare middelen.
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EANVRAIG TOT SCHÂDEVERGOEDING VOOR EEN ONT}iIJNINGSONGEVâI
FONDS GEORGES E

1. Eënheid

Naanr
âdlres
Tel

2. Commandant

Naanr
Graad

Kc-'rte sanrerrvatt incr van het orrsev.al

Datrrm
Plaats
Omst-and.igheden

4. Doktersadvies (eventueel attest bijvoeaenl

5. gesunstisd(e) slachtoffers(s)

Naanr
Graaril
Gebaôrtedatunr
StamboeknummÉr
Eerrtre id
Posit ie
âdrës : brrrgerlijk

militair
Hettel i j k begurrst igde

Invaliditeitsnercenta<re na het onËeva1

ITIââ,Èl
ô-4 OPGETOPEII

VERHT}NDINGE}I

â'

b

ë

7 - opmerkintren en/of comlrrentaar

B - Te ccirrtacj.eren persçrnen

I - Opsf-ellers



Vak vcri*rrl'ehouden â.a"ri trq*t belieËT'ËËrtrri tÉ i

Tot e,e IAanvul lende r:i tker ing
+/- 50 +

VCIorgËstelde L''trtrriddel l i jke rritker irrg
+/- 50 *

Opnrerk irrgenDatunrBedreçtttreg*k*rrd
r-rt-r
-F

Berjre,JZ irival iditeitNaarr
Vçlclrt-!.8.6.1Tr
St âffrlr.r Totaal

BeheêrcËmi tâ
Lid OAD

-(ll

Handtekenirrg
Li,J OAD

Vclorzittêr DAS

Vcr*r' rzi ttêr Verbroe,iÉr itrgSec rëtar i s / Scllia.tt'ewâ.Ë.r,Jer
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Nr. 145-80 44000-69

Anonieme Gift
Gif t Mevr. SEVRIN

Ontmijner Actieve Dienst

Gif t MEERSSEI,IAN-LOUWAGE

Adj r DENEE

20.000 fr
500 fr

50.000 fr
500 fr

L.000 fr

72.000 fr
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DIVERSH MEDEDELINGEN

Op 08/LL/90 vierden wij de gouden bruiloft van de heer en mevrouw
CRÀEYMEERCH Paul (Sectie West-Vl.) .
Onze oprechte gelukwensen.

MEDEDELINGEN VAN DE REGIONALE SECTIES

Beste LAÀTKOMER,

Daar wij tot op heden uw lidgeld ten bedrage van 300 fr
voor het jaar L99L niet mochten ontvangen, veroorloven wij ons U

deze vergetelheid in herinnering te brengen.
Ook verwachten wij met ongeduld uvt storting teneinde ons

toe te laten de ledenlijst samen te stellen met de eventuele
nieuwe adressen (bijzonder het postnr. van uw gemeente).

Eerlangs zaL het bulletin verschijnen en wij zouden niet v
graag hebben dat deze ons terug bezorgd wordt met de melding
"Adres onbekend' of "Onjuist".

Laat ons toe U er attent op te maken dat elke brief geld
kost en herinneringen te moeten sturen leiden tot nutteloze
kosten.
P.C.R. nr's van de verschillende secties 3

NATIONAAL

BRABANT

HENEGOUWEN

VTEST-VLAANDEREN

OOST-VLAANDEREN

LUIK

o.A. D.

2L0-0257 7 47 -7 0

000-08L7353-31

000-018L9 4g-7 4

385-0062695-96

000-01_50164-08

000-07902LL-49

001-L357579-43
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BEN i i,i-i.Ë l'i

Onze super l0-daagse reis nâar BEN I r-rtRM per s l eep comf or i

Vertrek : L7 juni 1991

lriis met de bus : 10.800 fr voc,r volpension

VcorU g: 1,rt3 ;*i t r r"rrsri+.' i n3 îe;. Pe 1 j:1-- î
Ontnrj,jrers
Frr:vinciql e Afde1 incl
West-Vlaanderen
Kas tee ldreef 2
865C TTCUTHïJLST
Tf : 05L/7A.18.34.

Ten laatste : l- juni 1991

Met vriende I i j ke groeten .

SECTIE BRABANT

ZoaIs e1k jaar hebben we het Sint-Barbarafeest geviei-r
een feestmaal dat plaats had in ons nj-euw lokaal "Het huis van c1e

Vleuge1s".
's tt'tiddags werd de bar geopend om ons te laten proeven v.rn

het aperitief dat ons werd aangeboden door de sectie. Tijdens i,:i
aperitief werden we blij verrast door de komst van Kol. op rusi
POSSCHELLE, die verhinderd was het eigenlijke feest bij te v.'or'rerr
maar ons toch een goed feest kwam wensen.

Tc,t onze spijt kregen we, net voordat we aan tafel wiiden
gaan, een telefoontje van Mr. COPPENS met de melding dat hij niet
kon komen omdat zijn dochter een auto-ongeval had gehad. vùij
hopen dat alles goed is afgelopen en verhrachten hem graag terug
op onze maandelijkse bijeenkomsten in ons nieuw lokaal, t€lkens
de eerste woensdag van de maand om 15.30 hr.

Afgaande op de respons die we hoorden toen we in de ha-::
van een koffie met een afzakkertje genoten, hebben de afwezigen
ongelijk gehad niet deel te nemen aan deze lekkere en
overvloedige maaltijd.

Tot slot dienen we nog te vermelden dat Mevr DAUTEL
geluk had een prachtige prijs te winnen in onze tombola.

Tot ziens.

De pennelikker van dienst.

het
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DI\IERSE MEDEDELINGEN

OVERLIJDENSBERICHTEN

Met grote droefheid moeten wij U het overlijden van verscheidene
kameraden meedelen :

Mr DEWOOGHT JuTien

MT MAURI TS-KINDT

Mev REUL Jean

Mr JORIS Fernand

Mr GOFF'INGHS Emi 1e

Mev TOMMELEYN Margriet wed. van Mr coETHALs sectie west-vi
Mr BERTRAND Achille Sectie Luik
Mr ANGELY Jean Emile

Mr URBAIN Georges

MT DERUYTER VictoT

Sectie Hainaut

Sectie West-VI .

wij bieden hun families onze innige deelneming aan.

Sectie hlest-V1 .

Sectie West-Vl .

Sectie Luik

Sectie Luik

Sectie Luik
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HERINNERINGEN EN ANECDOTES VAN EEN OUD-ONTMIiII{ER (veTvolq 5}

Op een avond besloten we in EUPEN een glas te gaan
drinken. In de stad vonden we een café hraar we de muziek tot
buiten konden horen. Achter de toog stonden 2 jonge meisjes'
ervoor 2 stoere kerels van +/- 20 jaar. Op de juke-box werden
allerlei platen gedraaid tot op een gegeven moment één van de 2
kerels een plaat kiest met marsmuziek à la Hitler. De reactie
bleef niet lang uit : ANTOINE CHEVEAU, één van mijn mannen, sloeg
het apparaat aan diggelen en de ongeveer dertig platen werden
zonder dralen vertrappeld. En de 2 kerels, wat denk je dat die
deden? Niet veelr want ze werden zonder veel omhaal buiten
gekegeld. Ik ging meteen naar het lokale politiebureau om hen van
het voorval op de hoogte te stellen en daar bleef het bij. Ze
hadden ons maar niet moeten provoceren.

***************

Ik herinner me nu ook nog een ander verhaal dat ik
onmiddellijk kwijt wil zodat ik het zeker en vast niet vergeet :
Op een dag werden we door het gemeentebestuur van SOUVEIGNE
opgeroepen om 6 bommen van 50 kg op te graven die door een
vliegtuig in nood op geringe hoogte waren afgeworpen. De bommen
lagen in 6 verschillende weiden van 6 verschillende eigenaars. De
veldwachter, die sterk geleek op Fernandel, ging tijdens onze
werkzaamheden bij elk van de boeren vragen om ons tegen een
gunstprijs boter, spek en eieren te verkopen. Op de zes boeren
waren er slechts twee die bereid waren ons iets te verkopen en
het is daar dat dit verhaal ontstond. Alle bommen konden ontmijnd
worden, maar onze veldwachter, simili - Fernandel, beval ons de
bommen die in de weiden lagen van de koppige boeren ter plaatse
tot ontploffing te brengen. We moesten er zelfs de 2 bommen uit
de weiden van de boeren die ons wel iets hadden gegeven er bij
leggen. Resultaat : 4 mooie kraters.
Het koste heel wat tijd en veel karren aarde om de krater weer te
vullen. De veldwachter, onze gelegenheidsontmijner met de lange
tanden, rûas tevreden omdat hij zLjn 4 koppige medeburgers die
zich op de zwarte markt hadden verrijkt, eens goed had liggen
gehad.

***************

We keren nu terug naar het Duitstalig gebied van ons land.
Voor 1940 was de grens tussen het Belgische en Duitse grondgebied
op een heel bizarre manier vastgelegd. Vanuit EUPEN liep er een
spoorweglijn over de Duitse grens via RAEREN - ROTT en ROETGEN om
dan via HAMMERSDORF terug op Belgisch grondgebied terecht te
komen. De hele lijn was echter Belgisch. De rariteit bestond er
dus in dat het grondgebied links en rechts van de spoorrûeg Duits
was. Na hun overwinning in mei 1940 trokken de Duitsers een
nieuwe grens waarbij ze zj-c}: ettelijke hectaren bos tussen de
spoorlijn in kwestie en een Noord-Zuid verbinding vanuit ROEREN
tot in MUTRURICH in de buurt. van MONSCHAU toeëigenden. Bij de
capitulatie van de Duitsers werd dit stuk terug bij België
geannexeerd. Het Belgisch Militair Cartografisch Instituut wou zo
vlug mogelijk opmetingen verrichten om de kaarten up-to-date te
brengen.
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Er was echter een ernstig probleem, nl. : dat de hele met
hoogstammmige bomen beboste regio in een zeer ernstige graad
gevalstrikt was : anti-personeels- en anti-tankmijnen, gèUunàeldegranaten, struikeldraden en ellende van hetzelfde genrà; al bijal het gebied bij uitstek voor kandidaat zelfmoordenaars. netspreekt voor zich dat de ontmijning slechts heel traagjesvooruitging. Tet Cartogrefisch Instituut achtte het noodzafetlifottlr met de instemming van onze Generale Staf te Brussel, eénobservator naar de plek te sturen om onze trage vorderingen térechtvaardigen. Via de Gendarmerie van EYNATTEN werd ik doorGeneraal suRrN persoonlijk van zj-jn komst op de hoogte gebracht.
De Generaal had er echter aan toegevoegd dat ik voor eenonvergetelijk ontvangst moest zorgen. Twee dagen later kwam onzegast aan. Ik man me voor hem onmiddellijk in optimale conditie tebrengen. Ik deelde hem allerlei onrustwekkende berichten meewaardoor zlin zelfvertrouwen al vlug smolt als sneeurr voor dezon. Ter plaatse aangekomen gaf ik hem allerlei raadgevingen en
raadde hem o.a. aan om zijn voeten alleen te plaatsen rrùaar ik rle
mijne had geplaatst. Tevens vroegen we hem vôoraf zijn ringq-,j
uurwerk en portefeuille af te gevenr... voor het gevar dat ... be
dag ervoor hadden we een tiental tellermijnen, geneutraliseerde
natuurlijk, teruggeplaatst met daaronder ontstekers, . eveneensgeneutraliseerde en hadden het geheel bedekt met graszoden zodat
ze niet opvielen tussen de andere vegetatie.
Met een detector in de hand liep ik voorzichtig voor hem uit enloodste hem a.h.r{. tot vlak naast een mijn. onmiddellijk gaf ikhem het bevel doodstil te blijven staan terwijl ik hem wees ophet gevaar waaraan hij was blootgesteld. Met een overvloed aan
voorzorgsmaatregelen begon ik aan mijn "schijnontmijning" en
toonde hem de detonator. Hij zag lijkbleek en zweette enorm. Nadeze hachelijke gebeurtenis hield hij het voor bekeken enverzocht me hem terug te brengen. Enkele dagen later ontvingen hre
een kopie van het rapport dat hij had opgemaakt. Nog nooit fiadden
s/e zoveel lof gekregen! Bovendien schreef hij ervan overtuigd teziin dat ons werk onmogelijk sneller kon worden uitgev6erd,waarin hij geen ongelijk had!
Y.t dgrgelijke lofbetuigingen hoopte hij in de toekomst vândergelijE" opdrachten gespaard te blijven. Gelukkig was hij 96_-,1hartpatiënt.

***************

Dezelfde regio zou ons nog andere- avonturen bezorgen , datbijvoorbeeld van een jonge fraudèuse uit AKEN die XAVIER (opnieuwhij weer) betrapte toen ze door het bos trok om terug te -keren
naar Duitsland . ze was jong , ongeveer twintig jaar oùd en mooi,maar ze bleek zowel vooraan als achteraan alsoôk- langs de zijkanizlvanger te 

"ijl . Aangekomen in ons kamp dwongen ie haar onsalles te ontsluieren ...haar smokkelwaar wel te verstaan . Het!ùas gewoon een gordel met daaraan 10 kroesjes waarin telkens L/[kg. koffie zat . De koffie werd natuurlijk direkt in besraggenomen en om haar te bedanken voor haar onvrijwilligévrijgevigheid lieten we haar onze aardappelen schirlen , nétparket boenen , onze dekens uitschudden en onze schoenen poetsen.Nooit waagde ze het nog in onze buurt te komen
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DE SLAG VAN STAVELOT
- Decernber L944 -

De 18e december

Zich' bewust van de noodzaak STAVELOT te verdedigen, gaven
de Amerikanen aan een detacheme;rt van de Task Force HANSEN het
bevel zich daarheen te begeven. Onder leiding van majoor SOLIS en
samengesteld uit de A cie van de 526e (C.a. MITCHELL) en uit het
le peloton (J. DOHERTY) van de À cie van de 825e, verlaat het
detachement de moedercolonne te BURNENVILLE onder leiding van een
luitenant van de 29Le genie. Àangekomen te STAVELOT om 3.45 ht
staat SOLIS voor een bewaakte brug en richt zi-jn commandopost op
bij die van de soldaten van de 202e genie (place du Rivage?).
Ondanks de onmogelijkheid om voor dageraad de omgeving efficiënt
te verkennen, worden snel veiligheidsmaatregelen getroffen.

Op dat ogenblik zorgt kapitein GAMBLE voor versterking met
een peloton van de C cie van de 29Le genie. Hij kruist de lijn
van de 526e en gaat uit met 2 jeeps tot aan de versperring aan de
Corniche waar hij de L/ 4 tonner van de C cie en de 2 slachtoffers
van de schermutseling terugvindt. SOLIS stelt z:.jn effectieven op
als volgt 3

- aan de brug links : het 2e peloton versterkt door een
tank destroyers,

- rechts van de weg naar WANNE : het le peloton,
- als bijkomende reserve : het 3e peloton, het anti-tank peloton

van de 526e en de andere sectie van de 825e,
- als bijkomende reserve : de C cie van de 202e genie en de

soldaten van de 296e genie.

Te LA VAULX-RICHARD concentreert PEIPER zijn troepen en
bereidt zijn aanval voor. Hij stuurt de grenadiers van het 3e
bataljon (DIEFENTHAL) om in het geheim de hele heuvel van STOCKEU
te omsingelen. Hij doet beroep op 2 inwoners van het gehucht : E.
GLAUDE en J. CALIFICE om als gids te dienen en plaatst ze in 2 US
jeeps die iets na 03.00 h als eerste van de hele colonne
vertrekken. Tussen 05.30 h en 06.00 h stoten ze op het mijnenveld
van de CORNICHE. AIs echte Duitse soldaten rampen GLAUDE en
CALIFICE door de gracht naast de weg tot aan het oude'wachthuisje
en maken zj-ch uit de voeten via de lager gelegen oude weg naar
LODOMEZ.

Ondertussen, eveneens rond 05.30 h komt het 2e peloton in
de buurt van de weg naar het VIEUX CHATEAU in contact met de
aanvaller. Deze strijd breidt zich uit over de hele lijn tot aan
de weg naar VûÀNNE, vraar zich het le peloton bevindt.

Omstreeks 06.00 h krijgen de 2 pelotons het uitermate
moeilijk en proberen zic}: onder een hevige kogelregen zo vlug tot
achter de brug terug te trekken. Ze verliezen daarbij 2
halftracks. Op hetzelfde moment, verrast tijdens hun poging om
schietstellingen in te nemen, worden de 2 hatftracks van de 825e
en hun 57 mm kanonnen vernietigd.

sectie

achter
dageraad

rivier,
Bij

de
strekt de verdedigingslinie zich uit tot

maar terwij I de 2 pelotons zich reorganiseren
grenadiers de brug die iets latêrr wordtbezetten de Duitse

heringenomen.
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SOLIS trekt zijn commandopost samen met die van de genie
terug tot op de "square" (marktplaats?). In het centrum van
STAVELOT wordt een karro"r--r van de B25e Eeplaatst, een tweede kanon
wordt opgesteld aan het eind van de Ai"Irje Verte. De anti-tank
kanonnen bevinden zich in de Allée Verte en in het park van het
Château MALÀCORD. Rond 07.00 h is het mijnenveld aan de CORNICHE-
vraar men de 2 )eeps d-ie de colorrne aanvoerden, verloor,
opgeruimd. In zeer korte tijd rukt oe Duitse kolonne op naar de
stad. Bij het aanbreken van Ce dag kont het tot een geweldig:
kruisvuur. Een achteropgeraakt bataljon van de 7e pansterdivisie,
het 203e bataljon van het luchtafweergeschut, trekt op dat moment
door STAVELOI. Eenheid D houdt rond 08.00 h halt aan de kant van
de Allée Verte om het konvooi te beschermen. Voor +/- 1 uur staan
de mitraj-lIeurs (.50) en de 37 mm kanonnen niet stil. Het geschut
is zeer efficiënt maar 3 voertuigen gaan verloren en 5 mannen
raken gewond. Na een uur van hevige strijd zoekt de eenheid terug
aanstuiting bij het bataljon. Omdat men nu nog onmogelijk door de
stad kon trekken, was een lange omweg via FRANCORCHAMPS
noodzakelijk. v

De Duitse voertuigen worden nu beschermd door de huizen op
de weg van het VIEUX CHATEAU. De stallen van de boeren RENSONNET
en LEJEUNE staan in lichterlaaie en het huis van DEZIER, nabij de
brug, staat eveneens in brand. Andere huizen staan op instorten.

Rond 08.30 h staan de Panthers recht voor de brug en het
bombardement wordt nagenoeg verdubbeld. Weldra wordt de brug
ingenomen. Er waren wel mijnen gelegd op de brug, maar niet
voldoende om de brug te vernielen. Nadat de strijd begonnen was,
bleek het onmogerijk om bijkomende mijnen te plaatsen. om 09.00 h
komen de panstervoertuigen aan in de RMGE en verdelen zo de US
eenheden (1e en 2e peloton links en het 3e rechts, langs de kant
van de leerlooierijen). Tezelfdertijd infiltreren de grenadiers
in de straatgevechten. Om 09.30 h rijden de panstervoertuigen de
straat van de HAUT-RIVAGE op, draaien aan de hoek met de Henri
Massangestraat en schieten op huizen en burgers die zich niet
snel genoeg uit de voeten maken.

Achteraan in de stad gaat de strijd verder maar d:
overschreden pelotons verklaren zichr in de onmogelijkheid om de
strijd voort te zetten. Een 57 mm kanon wordt naar vrNÀvE
verplaatst' vanstaar het een Tigre Royal kan beschieten die de
HAUT-RrVAGE komt opgereden. Tijdens het duel worden 15 (?)
obussen verschoten. Het panstervoertuig wordt geraakt aan depansterkoepel en trekt zich terug tussen de huizengevels, waar
het rond 10.30 h een vaste positie inneemt. Daardoor is de Duitse
kolonne verplicht de smalle Hottonraystraat te nemen. Een 70-ta1panstervoertuigen zLjn voorbijgetrokken en staan in file richting
TRors-PoNTs. om 11.00 h krijgen de G.r.rs het bevel om zich terug
te trekken en het le en 2e peloton trekken zich onmiddelfijk tot-
aan de N 23 terug. l{at overblijft van de tankdestroyers en de
anti-tankvoertuigen rijdt richting MALMEDY. Het kanôn te VINÀVE 

_wordt met een brandbom gesaboteerd. De mannen van de 2O2e genie
trekken samen met die van de 296e genj-e naar SPA en verliezendaarbij mitrailleurs en aanhangwagens. om 12.00h maakt het 3epeloton van de 526e van een oponthoud van de vijandige kolonnegebruik om op zijn beurt de wijk van de leerlooierijen te
verlaten en zich via de HAUTE - LEVEE terug te trekken.



24

Majoor SOLIS volgt met een halftrack en een kanon. Bovenop het
verloren materieel telt de Task force van SOLIS 5 doden, L5
gewonden en 26 vermisten...

Maar keren we nu iets terug. Bij dageraad verlaten vele
inwoners van STAVELOT de stadi anderen proberen zich zo goed
mogelijk te beschutten. De sectie Y.P., place E. Grandprez, wordt
om 07.00 h geëvacueerd.

En wat gebeurde er met de reusachtige benzine- en
oliedepots ? Vanaf L4 december werden ze door Belgische soldaten
(le peloton en 2e sectie van het 3e peloton) van de 3e cie van
het 5e bataljon fuseliers bewaakt. Deze hadden hun commandopost
in het kasteel MALACORD. De depots rond STAVELOT vormden de
"depot" nr 2 "van de oude weg naar FRANCORCHAMPSTT. Samen
stockeerden ze +/- 3.000.000. liter benzine en 1.150.000. liter
andere produkten en hraren in 3 "sub-depots" onderverdeeld :
- te MISTAT op de oude weg van STAVELOT naar MALMEDY, aan

weerskanten van het gebruikt BINSTA. De evacuatie die in de
nacht van de L7e op de 18e was begonnen, wordt de 18e om 10.00
h stopgezet,

- op de yteg van het circuit op de nieuwe weg van STAVELOT naar
FRANCORCHÀMPS, via BLÀNCHIMONT. De depot ligt ongeveer iets
boven de secundaire weg van CHENEUX. Hij wordt in de voormiddag
van de 18e geëvacueerd.

- op de oude weg van STAVELOT naar FRANCORCHAMPS. De
belangrijkste van de 3 en strekt zj-c}: uit ten oosten van de weg
vanaf de voet van de HAUTE-LEVEE tot ver hreg richting
FRANCORCHAMPS.

Bij dageraad laden de Belgische fuseliers van kapitein
BURNIAT, onder het bevel van luitenant DETROZ hun enige
vrachtwagen en verlaten hun commandopost. Ze laten B man achter
aan de BICOQUE en wachten om een eventuele opmars van de Duitsers
af te slaan. Omdat om L2.00 h het 3e en laatste peloton de
aftocht blaast, iets later gevolgd door majoor SOLIS met zi-jn
halftrack, wordt besloten de 3 eerste hopen naast de weg van de
BICOQUE in brand te steken. Na enkele vruchteloze pogingen met
een mitrailleur en een brenn met lichtkogels wordt het vuur
tenslotte met benzine en een eenvoudige lucifer aangestoken. De
brand woedt enorm vlug en benzineblikken ontploffen. Enkele
minuten later steken de G.I.rs van het 3e peloton eveneens de
reusachtige hoop vanaf de BICOQUE tot aan de weg naar het kasteel
van LEXHY in brand. De rest van het depot, dat de Noirs met
vrachtwagens van de 3814e al aan het evacueren waren, werd tegen
de 19e om 13.00 h volledig vertransporteerd. Men schat de
verbrande hoeveelheid op +/- 470.000 liter. De Belgische
fuselj-ers trekken naar SPA (Commmandopost in SOUVENIERE) terwijl
SOLIS en zi)n 3e peloton zlc},:. in verdediging opstellen achter het
brandende depot

Verlaten Iùe nu die vuurzee en keren we terug naar het
strijdveld dat aan meerdere burgers het leven had gekost - te
CHATELET, place E. GRÀNDPREZf de weg naar TROIS-PONTS. Velen
waren gerùoonweg langs de straat neergeschoten of voor hun huis op
het traject van de S.S. pansterdivisie. De S.S. naderde TROIS-
PONTS waar de Amerikanen hun komst afwachtten. (wordt vervolgd)



25

EEN WERELD EN HAAR GELOVIGEN

De islam is de godsdienst die in de zevende eeuw in het
Arabische schiereiland ontstond toen de Profeet Mohammed, tussen
610 en zijn dood in 632, de Koran uitsprak of dikteerde. "Islamùwordt vaak verkeerd vertaald als "onderwerping", terwijl heteigenlijk "vredebrengen" of "pacificatie" môet- zijn. s6mmigenhebben het over 'de overgave". op dezelfde manier zal -er
diskussie zijn over de juiste vertaring van een hele reeksArabische termen.

De islam is op dat moment en daar om een samenspel vanredenen het Arabische antwoord op de dan invloeârijkstegodsdiensten in de regio : het judaîsme en het kristendom. Datantwoord zaI de twee voorg'angers inkorporeren en vervolmaken,voorbijstrevenr êrl daarom zou veel wat islamietisch is veeikristenen bekend voorkomen, als ze et even op ingingen: want 'ebasis van de islam is de Bijbel, en daarna het Nieuwe Testamefr/;
,Jezus is een profeet, maar geen god en Mohammed is de laatsteprofeet, heeft dus de meeste autoriteit : het laatste woord.

Dat woord wordt meteen beschouwd als het rechtstreekse
woord van God : via de aartsengel Gabriët (Jibril), heeft Àltahzerf de soera's van de Koran in Mohammeds mond gelegd: om diereden mag er onder geen voorwaarde met de Koran gèsolà wordenr êrris ook de vertaling ervan een hachelijke taak. (Âffan is in wezendezelfde naam als Elohim Àdonai, de God van de Bijbel).

rs de Koran de basis van de islam, naast het boek zijn ertal van "traditiês", overleveringen, kommentaren van rechten,plichten, verbodsbepalingen en interpretaties, die het corpusvormen vtaar godgeleerden en rechtsgeleerden hun oordelen titputten over wat mag en moet in de huidige aktuele wereld. Omdater verschilrende schisma's zijn geweesf in de islam, die op hunbeurt een variëteit van sekten herbergen, is eenstemmigheid overde geldigheid van een regel of de betekenis van een woord vi \ver te zoeken. Verdedigers van de welwillendheid van de isHin'gebruiken dit_vaak als argument : omdat in islamietisch recht bijernstige gevallen al eens de unanimiteit van getuigen vereist islof van specialisten om tot een bindende uitspràar te komen,zeggen zij, kijkr âfs het erop aankomt wordt âe verwarring zogroot dat een gerechtelijke dwaling bijna uitgesloten is.
De Heilige Plaatsen van de islam zLjn in de eerste plaats

Mekka en Medina en, daarvan afgeleid, saoedi-Arabië in zijngeheel' omdat daar nu eenmaal de ontstaansgeschiedenis van âegodsdienst zLch heeft afgespeeld. Bidden moet in de richting vanMekka, moskeeën zijn georiënteerd op Mekka, de grote bedevaartdi. elke gelovige één keer moet doen, is die naâr Mekka, !ûaarniet-gelovigen, niet-mosrims, niet mogen komen. Hoe gevoeiig het
9.t ligt als een half miljoen ongelovige Amerikaanse soldaten irihet gewijde zand van Arabië komen-kampeien, onder wie vrousren, enjodenr oIIl vandaar oorlog te voeren Legen medemoslims laat zichdan ook, ook al zj-jn ze door de behoeàers van het Geloof zelfgeroepen, al1een maar bij benadering raden.
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Hoe wordt men moslim dan, "die zich overgeeft aan Allah"?
Dat is eenvoudig, maar dient niet lichtvaardig beslist te worden,
aangezien op afvalligheid of apostasie de doodstraf kan staan. En
is het geloof eenvoudig, de wet is dat vaak veel minder: veel
meer dan het kristendom is de islam de godsdienst van een
gemeenschap van gelovigen.

De vijf plichten van de moslim zijn de vijf zuilen van de
islam. Eerste plicht is de getuigenis of shahada : het opzeggen'
in het Arabisch, van de geloofsbelijdenis "Er is geen God dan
Allah en Mohammed is Zijn profeet". De vier andere verplichtingen
zi-jn het gebed, de verplichte aalmoes, de hadj of de bedevaart
naar Mkkar ên het vasten tijdens de maand Ramadan.

Het gebed moet vijf keer per dagr ên bestaat uit vrij
nauhrkeurig voorgeschreven bewegingen en formul es . Het
vrijdaggebed is in essentie hetzelfde maar gebeurt, âIlemaal
samen, in de moskee, en hrordt voorafgegaan door een preek. Dit
vrijdaggebed, preek en samenkomst in de moskee, vormt in veel
islamietische landen de enige mogelijkheid om aan politieke
oppositie te doenr êrr het kan dus van het grootste belang zijn te
weten eraarover de vrijdagse preek ging. Dit niet te yreten' heeft
de sjah van Iran zj-jn troon gekost, hij was niet de eerste, ook
niet de laatste.

De zakah is de weldadigheid of de verplichte aalmoes. In
feite is het een soort vermogensbelasting vraarmee indertijd de
islamietische oorlogen gefinancierd werden. In moderne
islamietische staten zou ze aan belang verloren hebben. Maar de
andere interpretatie blijft van kracht : bedelaars in de
islamietische wereld hebben recht op hun aaLmoes.

De Ramadan is de vastenmaand. Omdat ze volgens het
maanjaar vastgesteld wordt, varieert ze elk jaar, dit jaar valt
ze in maart. Tijdens de Ramadan mag de moslim overdag niet eten,
drinken, roken, ts nachts wel, dus eet en drinkt men na
zonsondergang, waarbij de gezelligheidsfaktor aan de orde komt (

wat dat drinken betreft : het spreekt vanzelf dat een moslim
nooit wijn of alkohol drinkt, ook niet na zonsondergang). De
gezelligheid 's nachts mag de aandacht niet afleiden dat er
overdag gewerkt wordt met een lege maag, een serieuze inspanning
die de solidariteit onder de gelovigen versterkt. Het natuurlijke
gevolg is dat de gelovigen opvliegender zijn in godsdienstzaken
in de Ramadan dan op andere tijdstippen van het jaar.

Hetzelfde geldt voor de hadj, de pelgrimstocht naar Mekka.
Dat is een heel avontuur, jaarlijks vallen er doden, maar het is
een heilige plicht het te ondernemen en een goed moslim die het
z|cln kan permitteren en ook de fysieke inspanning aankan, zal er
naartoe leven en het toch één keer in zijn of haar leven doenr ên
zo de titel "hadj" verdienen. De bedevaart neemt, eenmaal ter
plaatser no9 verschillende dagen in beslag van ingewikkelde
rituelen in en rond Mekka. De pelgrim draagt alleen twee witte
doeken en sandalen en is blootshoofds. In Mekka is het hoogtepunt
de langzame nadering, in een spiraal, van de Kaâba, de zwartel
voor-islamietische kubus die het fysieke centrum van de islam
vormt.
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Maar de tocht gaat nog naar andere heilige plaatsen,
dikwijls ook naar Medinar êrl alle religieuze verplichtingen
afgelopen, blijft toch nog een paar dagen om te vieren. Het
geheel is onvergetelijk en prechtig, en verandert een mens, in de
hitte van de middag in Àrabië : de hadj-maand valt dit jaar injuni. Het is een toevloed ook, mirjoenen pergrims zijn tegelijk -

op stap, als er iets misgaab gaat het behoorlijk mis. Mede daarom
vindt menigeen het geen goed idee dat er, eind mei met de hadj,
nog massaal veel ongelovige soldaten in Arabië zouden gelegerd
zl-jn. Dat is om moeilijkheden vragen. (wordt vervolgd)

VAN DEN PUTTE ANTOON

Bronnen : Lucas Catherine "In naam van de islam" 1985

André Chouraqui "Koranvertal ing"

Sus van Elzen Knack artikels
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DE OOSTERSE GEVECHTSSPORTEN

Oosterse gevechtssporten worden onvermijdelijl< geassocieerd rnet
een wijze sensei (meester) die wijsheden spuit tegen het li-ch{:
van de ondergaande zon. Een blik in de meeste karateklubs vên
België is voldoende om vast te stellen dat de oosterse filosofie
die met deze sporten samengaat in het lVesten niet kan aarden"
Niemand zal- hier ooit lid worden van een karateklub omwille van
de filosofie.

Het gevecht en de krachttraining primeren
prestatiegerichte maatschappij als de onze. Enkele
en een paar therapeutische werkgroepen voor
huisvrouwen uitgezonderd.

in een
zonder 1 ingen

OVefSpêilir:

Toch zijn er in deze sporten een aantal fysische componenten die
het spirituele aanspreken.

1. De basis

Karate betekent letterlijk "lege hand" en was het instrument
van de boeren vraarmee ze zLch moesten verdedigen tegen de
samurai. De positie van lageren en zwakkeren brengt met zLch
mee dat men eerder relativeert en verdraagt voor men ingrijpt.

2. De traini-nq

Karate maakt gebruik van enkele wetten :
- hoe groter de snelheid, hoe harder de slag onafhankelijk van

de kracht van de slag'
- hoe harder het oppervlak waarmee geslagen wordt, hoe effek-

tiever de slag'
- de massa die achter een slag zi-L, kan verhoogd worden door

draaiende en zwenkende bewegingen. Deze massa bepaalt over
korte afstand mee de kracht van de slag,

- een mens in nood gebruikt psychische energie die door
training ook in een gevecht gebruikt kan worden'

- alle delen van het lichaam worden in slagen en stoten mee
gebruikt, hoe minimaal hun bijdrage ook is. Het is duidelijk
dat een slag van enkel één arm minder effectief is dan als
het hele lichaam er achter ziL. Dit moet uitmonden in een
gezamelijke spanning van alle lichaamsdelen op het moment
van de slag.
Een training die dit beoogtrvergt zoveel van de deelnemers
dat men juist op tijd weer fit is voor de volgende training.
De tussenliggende dagen gaat men achteruit de trap af omdat
het op de gewone manier te moeilijk is.

3. Het dodelijke

De raakpunten op het lichaam waar een karateka op traint zlin
stuk voor stuk zeer kwetsbare plekken die dodelijk getroffen
kunnen worden of die verminking tot gevolg kunnen hebben. Het
besef hiervan voorkomt vele gevechten.
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Men kan besluiten dat het filosofische in de oosterse
gevechtssporten een oosterse zaak bfijft. En ook daar wordt de
filosofie vooral gebruikt als marketing en status-element'
vraarmee vooral de niet meer aktieven en de bondscoaches die de
sponsoring en de subsidie moeten binnenrijven, gebruik van maken.

EDO SARTINI
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