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het Nationaal Honument van
STAVELO T , *-E*B-IL-d"-il g- . "2 .?-, "a e,"p- È ç-n-Le -n

Opnieuw kwanen de oude ontmiiners in STÀVELOT bij
elkaar voor de jaarlijkse eeremonie bij het Nationaal
Monument voor de Ontmijners. Hier sÈaan de namen van onze
L25 helden in het marner gegrift.

De viering viel ietwat later dan vorig jaar en het
vreer was somber, maar toch konden deze factoren een groot
deel van onze syrnpat,hisanten en leden er niet van weer-
houden hulde te komen brengen aan hen die hun leven
lieten voor de wedergeboorte van ons België.

Vooraleer de kleurige sËoet zich op pad begeeft,
houdt men een reunie op de binnenplaats van "HOTEL DE
VILLE". Onder de aan!ùezigen bevinden zich Kolonel BERTIN,
onze nationle voorzitter; Kolonel HOUBAILLE, l'{ilitair
Commandant van de Provincie Luik; Majoor DE VUYST, de
nieuwe Korpscommandant van de Ontnijningsdienst van de
Landmacht, vergezeld van een delegat.ie van zLin eenheid;
Mevrouw SEVRIN, pê€ttante; Mevrouw GEORGE, weduwe van
onze overleden voorzitter; Mevrouw DAUTEL, weduwe van een
vroegere Korpscomnandant en de Heer ALff I vootzitter van
de delegatie voor de Verbroedering van de 3de Genie uit
Verviers. Deze laatste bracht ook een tient,al leden mee.
De 38ste en de 39ste llchtlng van de genietroepen vormden
een continqent van heropgeroepenen met 2 bat.aljons van de
ontmijningsdienst. Ook de Zeemacht ïras hier aanwezig.

Deze menigte werd nog aangevuld met enkele gemeen-
teraadsleden van STAVELOT vraaronder Eerste Schepen
Georges MACQUET, die optrad als vervanger voor de verhin-
clerde burgeneester; en ooh een oude bekende : l"lichel
LEMAIRE. De Gemeentesecretaris, de Heer REMY-PACQUAY,
liet zich verontschr:ldigen. Verder hadden diverse fol-
kloristische en patriottische verenigingen een groot deel
van hun aanhang gestuurd. Opmerkeli j k hras vreer de grote
delegatie van de Brandweer.

Voor de oude ontmijners vras het, zoals ge\"roonlijk,
een ontroerend weerzien. Ze dacht,en terug aan de goeie en
de slechte tijden die ze sanen hadden meegemaakt, en met
een zekere droefheid en weemoecl herdachten ze hun
gevallen kaneraden. De delegatie uit Hainaut. bracht ons
het pijnlijk nieuws van het onlangs overlijden van hun
\roorzitter, I'{arcel HEUCHON, tevens tid van de Adrnini-
sÈratieve Raad van de Verbroedering.

De geestdriftige aankorns t, van Harmonie
"L'El,lULATfON", geleid cloor Michel MALPAS, is het sein om
naar de mis te qaan. Het, is een goed gevormde optocht, die
zich richting kerk op gang Èrekt. Daar za1 Deken SEVRIN
naar aloude gewoonte, de kerkelijke ceremonie leiden
opgedrâgen ter nagedachtenis van de slacht,offers van de
ontmi j ning.
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Na de ceremonie praatst Eerste schepen MAcguET eenrouwkrans bij het Monument voor de slachtoffers vansrAvELor. Even later doet Koroner BERTTN, voorzitter vande Verbroedering, hetzelfde. Kort daarop weerkrinkt demelodie "Aux champs", gevolgd door de Brabançonne die hetdefinitieve einde vornt van deze ceremonie.

De stoet, met het, muziekcorps voorop, begeeft zichna.ar het. Nationaal MonumenÈ van de ontni j ners. Daarpraatsen de gezagdragers zich op een rii, waarna Harmonie
"L'EMULATION" de ontmi.jnersmars inzet.

Na dit muzikaal inte rmezzo plaatst l"Ia joor DE vuysrzlch acht,er de microfoon, spêciaar voor deze gelegenhei,l
geinstalleerd. Hij wendt zich tot, de aanrdezigen, 

"ow.l inhet Frans als in het, Nederlands. met de volgende woor-
den: ,

l,lr de Burgemeester,
I'tr de Voo rz i tte r ,

Dame s ,
He ren,

Als nieuw Korpscomd van de 0DLII beschouçr ik het ars
een bijzondere eer om vandaag, êD dit ter gelegenheid vanonze jaarlijkse bedevaart, naar het. Nationaal Mcnunent vande ontmijners te sTAVELor, het woorcl toÈ u te mogen
riehten -

rk heet u van harte welkom en dank u a1len voor ulr
aanr^rezigheid. rn het l:i j zonder dank ik de Heer Burge-meester en de leden van het st.adsbestuur van de st,adsrAvELor voor hun medewerking en daadwerkerijke steun teneinde deze plecht,igheid Le kunnen organiseren.
Het f ei.t dat u hier zo tarri jk tegenwoôrrrig bent, qetuigt,
eens te meer van uw medeleven ten opzicht.e van hen diehun leven hebben gegeven vcor het vaderlarrcl. Het is dan
ook vandaag dat ons de mogelijkheid wordt, geboden om evenstil te staan ter nagedachtenis van onze gevallen
makke rs .

ondanks de evorutie van de teehniek clie het ontmij-ningswerk enigszins vergemakkerijkt, blijft het beroepvol risico's en hangÈ het leven dikwijls aan een zijden
draad j e .

llat nu de activiteiten van de oDl,l.t betreft, hier kanik- vermelden dat rvi j sedert sep 90 3. 137 r:pruimingsaân-
vragen hebben uitgevoerd vraaronder o2 Ëe srAVELor. Hier-bij r;erclen 245 T oorlogsmunit.ie opgehaald.
Gedurende eenzelfde periode werd eveneens 7zg rvernietigd en heeft de eenheid 44Z.OO0 Km afgelegd.
Ter bestrijding van het terrorisme en het grooÈ-ban-
ditisme heeft. onze eenheid 151 interventies uitgevoerd.

l{u n
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Om te besluiten zou ik nog eens de nadruk willen
leggen op onze stevige vriendschapsbanden (welke bestaan)
tussen onze voorgangers en de jongeren die aktueel in
functie zijn. Ik durf dan ook te hopen dat deze relatie
in de toekomst nog mag verstevigen.

Ik $rens U allen nog een aangenaam verloop van deze
dag.

Even lat,er beginnen Dr. Roger PRIGNON, Adjudant
l-larcel LALLEI'IAND en de Heer Henri EECKHOUT aan het. appè1
der gesneuvelden. Deze lange Iijst van slachtoffers
veroorzaakt onder de aanvtezigen ieder jaar opnieuw een
ogenbllk van diepe, plechtige overpeinzing.

Vervolgens Ieggen KoJoneI BERTfN, Eerste Schepen
l'tACQUET en de Heer Robert RAINOTTE een bloemenkrans' Tf j -
dens de ceremonie wordt de "tast PosÈ" i.ngezet, onniddel-
I i j k gevolgd door een ontroerende
bançCIIllre.

versie van rCe Bra-

Om de herdenking helemaal af te ronden worden er
rookbussen aangesÈoken die onze Nationale Driekleur doen
verschijnen. Niettegenstaande de slechte weersom-
standigheden werden er toch verwoede pogingen ondernomen
de rook zo goed en zo kwaad als het kon te verspreiden.

Eennaal Èerug op de binnenplaats van "L'HOTEL DE
VILLE" speelt Harnonie 'L'EMULATICIN" een Iaatste aubade.
KoloneI BERTIN neent hier de gelegenheid te baat de Heer
Michel MALPAS, dirigenL van de harmonie, te bedanken voor
de steun cl.ie zl j n af vaardiging ons ieder j aar brengt,.

De reeeptie, ingericht door de Stedelijke Admini-
stratie, leldt de aanr.rezigen naar de ItapitÈelzaaI waar
Kolonel BERTIN, die het woord neemt, de personen bedankt
die de ceremonie die dag met hun aanwezigheid hebben
opgeluisterd, en a1 degenen die hebben bijgedragen tot
het vlot verloop van de herdenking.

In eÊn paar woorden zegL Eerste Schepen I"IACQUET heel
lrli: te zijn op deze Herdenkingsdag de Stedelijke Au-
toriteiten Èe nogen vertegenwoordigen en de genodigden te
mogen verwelkomerr.

Daarop overhancligt Kolonel BERTIN een prachtige
schemerlamp, op een lege obushuls geplaâtst, âan de
Eerste schepen ter attentie van rJe Burgemeester.

De Heer Rohert RAINETTE, Ere-Sergant van de Ver-
broedering, schenkt op zijn beurl Kolonel BERTIN een
geclicht. Het werd geschreven en op perkament gezet door
de oom van de Heer RAINETTE, Henri-Jacques PROUMEN, en
draagt als titel "Aux Démineurs".

De EersÈe Schepen nodigt alle aanwezigen uit langs
de L'ar te pâssererl om de aperitief te nemen.
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ongeveer 100 personen gaan lat,er nog naar herberg
"sArNT REMACLE" om daar de traditionele maalt.ijd te nut-tigen. onder de aanvrezigen: Eerste schepen MACQUET en
zi jn vrour,r, schepen LEMATRE en de secret,aris vân de cpAs.Zij vereren ons neÈ hun gezelschap.

I^Ie feliciteren de waardin van de "sÀrNT REMÀCLE" meÈde kwariteiÈ van de kraargernaakt,e schotels. Even later
overharrdigt, ze ons een telegram. Het is van pierre
DUI'louLrN uit JALHAY, êrr luidt, als vorgÈ: "opgehouden-Ben
volledig bij U in Eedachten".

Ceremonie geslaagcl

i/ertaI ing : Y . Labeeur"r
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A {J.X .D.E^Tt.î-TATE TJ.R,S

Poème par Henri'Jacques Prounen.

CI guerre, ô guerre fo71e, ô fLéau des hunains,
Lorsque tu t,'abaÊËfs sur not,re soL ttanquiLle,
Tel- qu'un gerfaut cruel que d'inplacables majns
Lancent pour assouvit leur passion séniLe,

Aboninable rêve où des peuples trap vieux
^5e conplaisent encort que de ruines funantes
Tendirent -leurs moignons au cieL fuLigineux !
Las ! depuis grJ'ont pris cotps Êes volontés dénentes,

SLte de jeunes tauehés ! Que de norts ! que de deuils !
Trap de la.rnes, de sangt ont abreuvé 7a terre.
Elfe n'est plus gu'abri de nillions de eercueils,
La déesse â la fois féconde, fenme et nère !

O gue-z're inexorable, il ne t'a pas suf f i
D'ècraser nos b7és d'or sous ta rude rafale,
ÀIi de jeter Jd mortr conme un sanglant défi,
Sur nos qrandes cités. La tureur trionphale

?ui sourdait de ton fianc et grisait tan cerveau
T'a f,ait guider fa nain d'astucieux séides.
Eaire la guerre est bien. I'tais, par nonËs et, par vaur,
Versei â tc?us la mort, par des engins perÊides,

Est bien plus valeureux ! Et L'on vit des soLdat,s
Itiner le sa7, 1a nert -les taiTlis et ]a plaine,
DissinuJer, pareiT â de sonbres appâts,
Ce gu'i 7 f alTait cacher. Pour assrtuvir ta haine,

Point d'hunaine pitié ; pas de scrupule vain.
On f aisait tou Ë ,sa utert en tirant, Ja f ice17e.
Et quand l-a nort couchait, tout au fond d'un ravin,
Une vieille, un entant, dans ta sonbre prune77e,

La jû;e aiJttnait son feu vif. Tuer queJcTLl'un !
N'inporte gui ! ... Quand on fait. la "guerte totale",
L'esprit. f erne Ja porte au ::enotds inportun.
Le periJ est pattoutt pour taust dans un dédale !

La guer!'e esf jugttJee, et -qon Tivide front
Et. san nenton de gouge ant t,ouché 7a poussière.
Ilais ce c1u'eJJe a caché deneure, hél-as ! et, pronptl
Révè7e, en éeJatantt son ardeur neurtrière.

"Péri7 pubJic ! * dit-on. De courageux enfants
fssus du uieu-v Tinon de 1a Mère-Patrie
Ont surgi tout d'un coup. Î]s ont crié : "Présents !"
Et fait leur J.ourde tâche au périL de leur vie.

"Vous elrposez ainsi ! Voulez-vtJus bien tinir ! "
Disent, les tinorés. I[ais vrainent, rien n'arrête
Les pionniers virifs t vieux sang ne peut nentir.
-fjs sont partis du bas ; ils irant jusqu'au f aîte,
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Déblayantt déceJant Jes sinistres engins.
Parfois, pourtant, 7a nort les frappe en pJein rzisage.
Hardis -Zes gars ! Motbleu ! Est,-ce qu'on pTeure ou geint,
Quand on e,st fort et nâLe et tout plein de coutage ?

Des pièges, par niL7iers, ont été nis â nu.
Et, chez Les dénineurs, nonde obscur et stoique,
Le travail se poursuit, tenaee, continu,..
Mai s dans t,e 17e nai san . une f enne hé ra ï.que

Revêt, en trissonnantt ses Tongs voiTes de deui7,
Dans t,eLLe autre, url enfant, paré de serge sonbre,
Balbutie r "Papa !" puis n'oser par orgeuiT,
S'abandonner à Ia douleur où son coeut sombte

O nartyrs, ô héros ! que vos nôns soient bénis
Et gue du Ciel cl-énent, Ia .Sagesse inetfabLe
Raigne vos pâJes tronts de rayons infinis !
Que, dans nos souvenirs, votre exenpJe adorable

Reste sans s'est.onper ! Pius hauts cent fois, couehés,
Que lorsque, parni nous, s'éeoulait votre vie,
Vcls visages sereins, de gToire enpanachés
seront pour nous un pur synbole : la PATRIE.



DIVERSE HEDEDELTNGEN

G,-o u gEl!- *B-n_ul l_q.E E

Op Lg/LA/gL vierden wij de gouden bruitoft, van de heer en mevrou$t
Alberiek en Suzanne SCHACHT-HENDRYCKX (Sectie t^Iest-Vl. ).

onze oprechte gelukwensen.

Ils-D_jp*Er.IltG_v-êJ* _H E r .!{ll T r o NAêt s*E ç R E rÀ

Uw VERBROEDERING kan slechts gepubliceerd worden met behulp van
Uw bi jdragen. tdi j rekenen daarom ook op Uw begrip.
De nieuwe Iidkaarten zj-jn beschikbaar in uw respectieve secties.
De bijdrage voor L992 blijft vastgesteld op 300 fr. Hierna t,er
herinnering de verschillende rekeningnummers van de secties:

Nationaal :210-0251747-7A

Brabant : 000-0817353-31

Henegouwen : 000-0L8t949-74

Luik : O0O-O79OZLL-49

West-Vlaanderen :385-0062695-96

oost-Vlaanderen ; 000-01.50164-08

O.A.D. r 001-1357579-43

' Iedere bijkomende storting zal overgenaakt worden aan het Fonds
George.
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BLUE LODGE

(Zending van de ODLl.l in f rak van 03 juni tot 20 juni 91)
(VervoIg n"2)

De belangrijkste openbare gebouwen zLjn bezet door Franse
veiligheidstroepen. De opval lende punten r.rorclen zonde r
uitzondering door mlnstens één sectie bezet. De soldaten zijn
constanË druk bezig de verdediging van hun steunpunt t,e
verbeteren. Zandzakken op daken en muuropeninEen, overal
prikkeldraad. Deze éénheden hebben Libanon meegenaakt,.

hte komen nu in een vallei die steeds breder r"lordt. De weg is
zeer bocht.ig maar vlak. We doorkruisen het, dorp SHELÀDIZA waar
verseheidene hulpposten va.n het Rode Kruis vùerden ingericht.
$Ie bevinden ons nu in de Frans-Belgische sector. 10 kilometer
rrerderoF ri j den r{e dcor het dorp SURI .

Nog een bocht, een kl-eine hell-ing en $re zien een radio-
antenne en een vlag van het Rode Kruis; we betrinrCen ons in het
basiskamp van de Belgen in Noord-Irak. Het is intussen L5.00
uur geworden. Vlak voor ons belemmert een imposante berg, de
GALI BALINDA ( 1700 m), ons het zicht,. Het, Belgische kamp
l:evindt, zich aan de uitgang van de GALI BÀLINDÀ-pas. Deze pas
richt zich NNO naar Iran. Een vreg loopt langs de flank van de
berg naar: het dorp SAVRA. Dit gebied is niemandsland. +/- 7O
km verder in deze riehting bevindt zich een fraakse
Pantserdirrisie !

Eindelijk zijn \^re in ons kamp aangekomen ! We melden ons
aan bij de Comd van het Belgische detachement, die ons in
enkele korte bewoordingen laat verstaan dat $re de hel-e reis
voor NIETS hebben gernaakt en in ieder geval te laat zijn
aangekomen ! Er is hier geen r.rerk voor ontmi jners. De Fransen
hebben alles al opgeruimd. "We hebben enkel mecaniciens
nodig", zegt hij. " ZLjn er mecaniciens onder u ?" "Neen dan
naar het volgende vliegtuig terug richting België." Na deze
koude douche herinneren r^rij hem eraan dat we ons ter
beschikking moeten stellen vân de Fransen en dat \.re r^rel zull-en
zien wat zij beslissen.

De BeS.gische verbind j-ngsof f icier bi j de Franse Staf brengt
4,n-q naar het Franse hoofdkwartier, \.faar vre de Officier
ontmoeten, verantwoordelijk voor de ontmijnlng : Commandant
( l'ta j oor ) SANICHAH van het t7 Régiment. cTu Génie Parachutiste
(R-GP ) . I^Ie waren niet weinig verbaasd toen we een klein
kereltj e naar ons toegestapt zagen konen met een nog
afschu\,reIijker accent clan het cnze. De verklaring hiervoCIr
zouden we pas later vernenen; de nan was van Laotiaanse
afkomst. Hij had aIs Officier gediend in het Laotiaanse 1eger,
trad vervêlqens aIs buitenlandse Officier toe tot het
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vreemdelingenlegioen en nam tenslott,e de Franse nationallteit
âan. Hij genoot een groot prestige bij zijn collega's. Hij
\das op alle grote slagvelden gelreest : BEYROUTH, TCHAD,
I"IAURETANIE, IRAK. Hij ontving ons zeer vriendelijk, maar nadat
rrre aan hem vcorgesteld r{aren, bevestigde hij het ons reeds
eerder gemelde slechte nieuws. Sedert een Franse Adjt-Chef in
een mijnenveld de dood vond, was de Commandant niet bijzonder
enthcusiast meer om dezelfde lijn te volgen. Hij zei : "Het
qerucht 'loet de ronde dat de Geallieerden zich weldra gaan
terugtrekken. T^laarorn in dergell j ke omstandigheden nog
mensenlevens op het spel zet"ten ?" Nu l{as cle douche pas echt
koud. Alvorens af te druipen, gaat er ons echter een Licht op.
ONTHfJNER, ONTI{fJNER, maar dat is toch niet echt onze
specialiteit, hoe kunnen vlij nu met z'n vieren dit
onvoorstelbaar zenuwslopend en vermoeiend werk doen ? We maken
Commandant SANICHAI! duidelijk dat, we het equivalent zijn van de
Franse NEDEX (Neutralisation Destruction des Explosifs) ! Zijn
oogjes beginnen te fonkelen. Hij kan ons binnen het Franse
hoofrlkwartier geen onderdak bieden. Hij kan zich morgenvroeg
er.'ennin om ons lot bekommeren maar in de loop \tan de namiddag
za1 hij contact met ons opnemen. Er zijn misschien toch wel
enkele plaatsen, vtaar onze hulp zeer welkom zou kunnen zijn.
l,lle keren terug naar het Belgische kamp.

I'le kri jgen tent nummer 3 toegewezen. We stappen in on.s
voertuig en rijden er hèen. lleteen zijn vte onsingeld door een
tiental kinderen. Opeens beginnen enkele kinderen luid roepenrl
stenen te gooien, een oudere jongen heeft zelfs een stok- in de
handen en kont dichterbij. Op rle grond kronkelt zich tussen
alle projectielen door een slang van weL 30 cm lang, de dikte
van een vinger en met een wit getinte k-leur. De achtervolgde
slang glijdt onder onze VI{ en op de hoogte van het, linker
vocrvriel gekomen, richt zij zich op op haar achterstuk en haakt
zich vast in de ophangingsstangen en verdwijnt definitief uit
ons gezichtsveld. I,le hebben haar niet meer gezien !

tle keren terug naar onze tent. Binnen heerst een groÈe
vlanorde, t,!ree l:edderr zijn bezet,. I,le kiezen ons veldbed uit en
beginnen ons te installeren. Na een zo bewogen rlag dachten wij
er slechts aan ons op ons gemak te stellen en vroeg te gaan
slapen ! !{e zullen nocht,ans niet za vlug de ogen kunnen
sluiten. De ve ldbedclen zi j n rot ! InIe gaan op zoek naar
muskietennet,ten, maar vinden er slechts drie, alhoewel we met
v].er: z]-Jn, Deze netten hebben betere t i j rien gekend, hun
jeugdjclren dateren van Belgisch Congo ... ! We nemen onze
gamellen en begeven ons naar de heuken voor het avondmaal ! De
Adjunct Officier van kamp B belasÈ met de veiligheld legË ons
ttit dat binnen het karnp tussen het puin nog enkele niet
onlplofLe granaten liggen, zonder gevaar evenvlel, vermits zij
niet ontploft zijn gedurende de afbraak van de bunker waarin
zij lagen ! We begeven ons ter plekke en zien hier en daar een
ogief of een bodem van Russische 1-30mm artillerieprojectielen,
opengescheurde of uiteengereten hulzen en niet afgesehoten 50mm
mortierspringstof opduiken. We staan verbaasd dat deze munitie



nog eltijd aanwezig is
bezetting door de Belgen
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en dit na L 5 dagen van permanente
? We z i j n daarna gaan slapen met een
hadden ten minste nog vlerk in het

niet rrerklcos zijn.

05 iuni - vroensdao

Om 08.00 uur verzameling voor de Belgische Commandopost.
De medische hulpposÈen die op verschillende plaatsen in de
va1lei geinstalleerd zijn vaardigen enkele vertegenwoordigers
af voor de clagelijkse briefing door de Conmandant vân het
Belgische detachement. Irle rrernemen er dat het de zoveelste dag
is r.'at1 onze aanltezigheid in IRAK, 11 at onze 'lierbare zieken op
ons rekenen, dat ne vcorzichtig moeten rijden en dat vre zeer
binnenkort naar huis gaan terugkeren. VooraL dat er niets mag
gedaan worden dat de gevoelige Koerden zou kunnen ergeren,
irriteren, storen of prikkelen.

Profiterend van de aanvtezigheid van een afgevaardigde van
het hospitaal van SHELADIZA stellen \"re hen voor onze
rôntgenapparatuLlr ( inspector ) te lenen. Hij is z.eer
geinteresseerd en vraagt ons naar het haspitaal te kcmen om
onze uitrusting te installeren. Het is zo dat r"ri j kennis rnaken
met, ,Ce chirurglsche afdeling. Ffij r^rorden er vriendelijk
\ierl,Ie lkomd. AIs goede ve rte ge n\{c t: rd i ge rs van cl e
OntmijningsdiensÈ van de Landmacht roemen vrij de verdlensten
van ons materieel. I'le sluiLen een akkoorcl net het team dat zij
cns in gêvc11 van nood zullen contacteren. We hebben een blik
ger.torpen in de ziekenzaal, de veldbedden staan in verschillende
rijen, zè zijn allemaal bezet, vrouwen, kinderen en enkele
mannen naast eIkclar. Het, gtootste gedeelt.e van de zieken is
cnringC cloor hr:n nâasten. Het 1s een veeleer lawaaie::ige
â.tmosfeer. Buiten vrordt een tent bezet door talrijke wachtende
vroulren, ûog altijd vetgezeld door een r:uder of door één van de
kinderen { heÈ vrantrouwen overheerst ! ) ?

l,le keren terug nâar ons basiskamp êtr, oh verrassing, een
bondschap' r,racht op ons : de Commandant SANfCHAI' zal ons
ontvangen in de Franse commandopost om 15.00 uur. Onze moraal
uordt o1:nienrr stralencl als de zon. Cver de zon gesproken, een
loden al1es sneltencle zon val-t op onze sehouders. We zweten
weinig, het, zrveet heef t niet de t,i j d om te lopen. Dat is
gel'aar1ijk, \^rant hre hebben niet het gevoel te z$reten. Het, is
absoluut noodzakelijk mininnum 5 à 6 liter water per dag te
cl.rinken. De vraterflessen zijn gratis. De reserve is
tr-reg"nnulijk, het enige probleem is dat het r"rater narm is {+/-
40"). Op deze temperatuur een weinig aangename vloeistof !

Het u!-lr van het cliner is gekcmen, çre nemen onze gamellen
en preeies op dat moment wordt ons een flash-bericht
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overgemaakË dat onze onmiddellijke aanwezigheid in de
operatiezaal van SHELADfZA vraagt. Ue haasten ons naar ons
voertuig en leggen de 9 km in sneltreinvaart af . I,tre vrorden
door de vollerJige medische ploeg opgrll.tacht. Een jonge man (15
jaar) ligt oF de operatietafel, de linkerpols in een bebloede
doek gewikketd. Ter hoogte van het bekken bedekt een dikke
druktampon een gapende holte. We maken ons materieel kIae.r
(eassette en inspector). Alvorens te opereren moet rJe chirurg
çreten hoe de letsels aan de heup er uitzien. Het gaat om

schade veroorzaakl: docr de ontplof f ing rJan eerr handgranaat. De
jongeren en minder jongen vissen in Te rivier met behulp van
handgranaten ! Deze hier heeft zich niet snel genoeg van zijn
granaat onÈdaan en die is dan ook in zijn hand ontploft. Zijn
hrnd j-s verdvrenen en zi jn bekken helemaal opengereten. Niemand
onder ons heeft ooit, het RX-materieel gebruikt op het menselijk
.!.ichaam, hoeveel pulse moet er gezet vlorrlen ? A 1a guerre
comme à la guerre, dê chirurg kent het gevaar van de RX. fn
Belgische operatiezalen ttordt. de F.X ook gebruikt, dus
vooruiL maar. Een belangrijke parameter is de schootsafstand,
het is noodzakelijk 40 cm in acht te nemen, maar wat te doen
!'ranneer de gewonde neerligt en niet kan verplaaËst worden ?

Iemand zal de cassette onrle r de genonde houden, iemand an,lers
za1 cle RX-bron boven de zieke houclen en een derde zal met de
stem de bediener, die de RX-!:ron vasthoudt, richten: hoger,
een beetje meer naar rechts, niet neer bewegen, niet meer
ademen. De Go knop is ingedul'ad, de pulsen zijn zeer duidelijk
hoorl:aar (tac, tâc, tac, ... ) ! Snel ontwikkelen, één minuut
daarna onderzoek van de fotr: . .. ! Verrek het is te donker. de
huicl is niet, besLand tegen de RX. Nieutr",re cassett€,
rrermindering vàn de pr:Isen, klaar, tac, tac,..., ontwikkelen,
snel, de t j. j d dringt ! Ctnderzoek rJan de RX plaat, het is
duidelijk beter, maar nog een beetje te donker volgens cle
chirurg die nog niet a1le weefsels kan onrlerscheiden. Nogmaals
een IIl 1f: U\,f e cassettÊ, bijstellen van cle pul.-qen,
herpositionering, niet meer bewegen, rriet Tneer ademen , Lac,
tac, ! Ontr+ikke1en. Deze maal is de chirurg tevrerien, de
veefsels zijn zichtbaar, de scherven in cle huid zijn goed
:i.ehtbaar, ,Je ]:reulr- l,ran cle hals yan het clijbeen is eveneens
gced te'ien en en !tlij hebben het, vtarm, een zekere
malaise en tegelijkertijd een grote opluchting maakt zich van
ons meester, ons n.lteriaal is doeltreffend, het werd gebruikt,
\re hebben tot iets gediend, zelf s a1 hebben r{e geen munitie
l:ehancleld cnue aan\,rezigheicl zal zijn nLlL hel:ben gehad.

l^Ie zijn een beetje euforisctr. In het vertrek naast ôns
zet het chirurgisch team zijn l.rerk voort, dê getrrcnrle bij
her.rustzijn hr:ud.:n, zi jn b1r:edgroep bepalen, enz... Een
verpleegster komt naar ons en vraagt in alLe onschuld de
!:loeCgrcep \iân lede r van ons . tle re 1n i gen ons mat,e r 1e e I en
keren terug naar het basiskamp. I^Ie komen een beet je te laat
voor het avondmaal. Het zal niet de enige keer zijn dat vre een
maaltijd overslaan !l,lij vragen aan de 2Comd nieuwe dozen RX-
filns te willen bestellen r.rant onze dotatie bij het vertrek was
slechts 2 dozen, de bestelling rrordt geregistreerd en zal per
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fax naar België verstuurd vorden via de Franse ST.

Eindelijk is het L5.00 Hr gevrorden, w€ zijn stlpt op tijd
ter plaatse. De commandant verlrelkomt ons aan de ingang van
het Franse kanp. Als specialist. OVOO (NEDEX ) is er r.rerk voor
ons ! fn de vallei die lrij bezettent zegl. hij ons, zLjn er
meerdere door de Pranse patrouilles gelokaliseerde pLaatsen,
t{aar zich niet ont,plof te munitie bevindt. I,ùij volgen de
hoofdlteg en bereiken heL eerste gemarkeerde punt, een
waÈerÈoren. Meerdere mortieren, anti-tank raketten, enkele
gev,reergranaten. Laat ons een beetje verder kijken. We keren
t,erug in het dorp SURI, op een klein pleintje tussen het hoge
gres zien vre enkele RPG 7 (anti-tank granaten). Somnige zijn
be schad i gd , ande re nog intact . I,Ie keren op onze passen
(vlieLeni terug. Tussen het dorp SURI en SHELADIZA 1i-ggen
enkele gehuchten. In één van deze werd een Belgische medisehe
hrrlppost geinstalleerd, de bevolking bezet er a1le bewoonbare
lokalen. Àan de achterzijde van de woningen wordt een tuin clie
vroeger bebour^ld was, overr.roekerd door het onkruid en door een
nassa oorlogspro jektielen. Het is een echte r"rarboel. Sommige
munitie is zelf s verçrard geraakt in anclere. Rakett.en liggen
tussen mortieren (net spring-, rook- of liehtgevende lading),
ge\{eer- en handgranaten. A11e nationaliteit,en gaan met elkaar
om en voor één keer zonder discussie ! Enkele Engelsen vermengd
met een paar Franseri en enkele Joegoslaven, âllernaaI verloren
in die grote massa Russische munitie. Wij verlaten dit oorcl
dat ons vele uren zaL bezig houclen om vrat verdercp te gaân
ki j ken.

We gaan noehtans niet ver, minder dan 50 meter. fn een
plaats r.raarvan de toegang is af gesloten clcor gekruiste balken,
bedekt een hoop môrtieren de bodem t,ot, op een hoogte van 0 r 90
neter. En dat is nog niet alles, er is nog een plaats ! llij
klimmen terug in ons voertuig en voorafgegaan dcor de
Conmanrlant SANICHAI.! rijden lle enkele kilometers tct aan een
verhoogde parking. Daar Iigt de munitie op een rij zoals voor
een inspectie. t{i j .rinden daar artillerient:nitie, mortleren,
granaten êr r-c1kêtten. Deze muniÈie vlerd daar geplaatst door de
Fra.nse eenheden bij het opruimen van hun kvartier. Voilà, dat
is de situat,ie, ze.JL ons de Franse Of f ieier. Jullie hebben
carte blanche, ih zaI u enkel een dagelijks verslag vragen
Indien jullie iets noclig hebben, laat het mij \teÈen... Wi
hedanken de Commandant, we zijn tevreden.

We beslissen ons l.lerk aan te vangen met de tuin want op
deze plaats hel:ben vre het meeste kinderen gezien. lleerdere
families bezetten inderdaad de vertrekken die zich Èegenover de
munitie bevinclen. Onmiddellijk na onze aankomst ter plekke en
zelf s rrocrdat r.re ons r.rerk aanvatten, worden we omgeven door een
tiental kinderen. T'le proberen hun te doen begri jpen dat ze
nieÈ welkom zijn ! NieÈs helpt' even\{e1 en uiteindelijk laat
zich een r,'olwâssene zien, di-e op basis van onze mimiek de
kinderen wegjaagt met voor onze oren erg onaangenâme klanken.
De jochies gehoorzamen echt.er zo slecht dat de volnassene de
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moed laat zakken (zonder twijfel ten gevolge van de hitte ofwel
\r.as hi j gehaast om terug te keren naar zijn siest.a). Er moet
gezegd worden dat er nog een loden hitte heerste en dit ondanks
het reeds gevorderde uur, het \^tas bi jna 16.30 Llur. I^ti j
organiseren ons sne1, één persoon die a1le mrrnitie zoncler buis
vervlijdert en classeert volgens kaliber, terwijl rle andere drie
de andere munitie reeupereren en sorteren, genapend of zonder
veiligheid.

Na 2 uur vrerken brengt een oude Koerd ons op een dienblad
4 glâzen die haast overlopen net een soort brandende thee. I{e
aanvaarden meer uit beleefdheid dan uit zLn. ïle zijn verbaasd
dat een zeer hete en bovendien nog gesuikert{e drank t.och za
goed de dorst lest. ïIe bedanken de ouderling in gebarentaal en
hernemen ons sorteren. Op een gÊqeven ogenblik :ien we een
kind dat ons twee mort,ieren aanbrengt, buis naar beneden
gericht.... Enkele ogenblikken later brengt een kleiner ventje
ons twee andere mortieren. Het is tijd om orde op zaken te
ste1len. Een van ons vergezelt hen naar de plaats v.an hun
vondst. Het gaat om een schutterskuil die gedeeltelijk gevuld
is met af val. Tr:ssen het vuil be:nerken we nog enkele mort j-eren
die vrij recupereren. In de tuin sehiet het werk goed op. Een
stanvader is de ongeving gaan controleren op zoek naar iets,
enkele minuten lat,er roeFt hij ons. Hij toont ons iets tussen
de planten. Voorzicht,ig begeven tti j ons naar de aangeduide
plek en zien een ontplooide parachute vastgemaakt, aan een
henCel.. de rest is nlet zLchtbaar. Zeer voorzichtig
ven'ri jderen lvij het gras...en...niets aan het eind van de
handeL, het gaat om de staart van een anti-tank granaat RGK43.
fn het gras vinden we een ontvrapeningspen !,tan een Italiaanse
springmi jn VALI{ARA. Dat rnaakt ons ongemakkeli. jk en zet ons tot
nog meer voorzichtigheid aan terwijl we ons verplaatsen om de
zo vrat overal verspreide nunitie te verzamelen. AIs een pen
çlordt ge."'onden, betekent dat dat er nog ergens een mijn moet
zijn ? Via gebaren proberen we ons te doen begrljpen, zonder
succes, spijt,ig genoeg. I'le hebben ons sorteren beëlndlgd, op
+ / - 200 m2 hebben !"re 395 n'lnities teruggerronden, voor het
grootste gedeelte mortieren, Russische, Joegoslavische en
enkele Engelse mortieren van 2 cluin. 55 munitles zijn zcnder
'reiligheid.

Nauwel.ijk-s is ons werk gedaan of de CommandanÈ SANICHAM,
r/ergÊ:relr{ docr zijn escorte, maakt zljn opwachting. Hlj is
zeer tevreden met ons werk en laat ons r.leten dat çre zijn
\ie t:t rc,Ll\'ren ger.rcnnen hebben . We raken het met hern eens een
voertuig tÊ krijgen om de munitie te evacueren. Tevens stelt
hij ons een halve seetie genie a1s rnankracht ter hesehikking.
I^li j zi j n bli j met de steun r zo kunnen ve ons organi seren voor
's ancierend.aags. lii j verliezen natuurli jk de soldaten die ons
zo vriendelijk geleend vrerden geen ogenblik uit. het oog. Een
ontmijner aan iecler uiteinde van de ketting (laden - ontladen).
I,le keren dan ock tevreden van onze dag naar het kamp van SURI
te rug.
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Iedere dag voor 18.00 hr, dienen nij verslag uit te brengen van
onze activiteiten van die dag bij de Comnandant van het
Belgisehe detachenent of blj zijn adjunct.. Na deze warme dag
nemen we onze gamellen en gaan naar de mobiele keuken. Vlarme
soep, aardappelpuree, Vlaamse karbonaden, een goecl avondmaal !

We slikk-en het eten veeleer door dan er echt van te genieten.
AIs drank is er warme koffie, Iauw vrater uit flessen of tegen
betaling blikjes bier of col-a. Om het genoegen te hebben een
koude drank te slikken zi jn er t\^ree oplossingen : de eerste,
bevriend zijn met een lid van het medisch Pers dat beschlkt
over een frigo, af , tr^reede moqelijkheid, het kamp verlaten vraar
rondtrekkende verkopers permanent hun tent hebben rechtgezet;
kostpri j s van een k,:el blik je : 1 do11ar. VoCIr clorstig€h,
zoals wij, loopt dit, al snel cp, maar dat kan een uitgedroogde
keel niet schelen, zegt nen !

De avonden brengen r^re onde r e lkaar door. 9,le leren
opnieuw kaart spelen, dammen of schaken. ELk detaehenent leeft
teruggetrokken op zlehzeLf hoewel de sfeer zonder neer
vrlendsehappelljk is. De omtrek van het kamp wordt, bewaakt
door de soldaten van de Genie. Een vaste post en een
rondtrekkende wacht. De Fransen staan ons toe hun velddouche
te gebruiken, voor ons is er een opening tussen L9 en 2A uur.
Het vrater is altijd erg Frarm, juist één of twee graden beneden
het onverdraaglijke ! I^Ie begrijpen gemakkelijk waarotn, w€
vùassen ons en kunnen dat niet te lang rekken, zo warm is het
r{ater. Wij zullen van de Franse installaties kunnen genieten
gedurende clns volledig verblijf. Spijt.ig genôeg voor ons,
zullen vre tegen hel midden van ons verblijf niet, meer clagelijks
\ran de douehe s kunnen pro f i te ren . Dit ten gevolge I'Rn het,
vertrek van een gedeelte van cle Staf, die de helft van de
installaties heeft meegenomen, maar dat weten \"e nog niet op
tlit mcTnent, ik Ioop vooruit in de t.i j d. Van zodra de
temperatuur r.rat nilrler vlordt, stellen rrte een grotere
verkeersdrr:kte vast I zowel van automobilist.en als van
voetgange rs .

Een stilte clie r'rij niet, kennen install-eert zich
geleidelijk telkens de naeht valt. De stllte worclt vân tijd
tot tijd verstoord door enkele buien van vuurwapens, heÈ geluid
van voertuigen die tegen Ievensgevaarl-ijke snelheicl rondrijden,
A1lah is niet ver. De "Toyota" jeeps (zonder publiciteit te
vrillen maken ) , bezet rlocr 6 of 7 volledig gewapende mannen,
verplaatsen zich langs de hoofdweg. Op grond van een akkoord
met de Franse Commandant. De Koerden installeren
côntrolepcsten zodra de naeht is gevallen.

Het is een nooie, zaehte nacht. De hemel is bezaa.id met
sterren. Een verrukking voor de ogen, aIle sterren die bij ons
niet meer zichtbaar zijn ten gevolge van de vervuiling zijn
daar wel te zien en schitteren tegenover de achtergrond van een
inktzwarte hemel. De temperâtuur is einclel j" jk aangenaam, 20
graden. Vûe zL jn ver van de enkele graden die $raren
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aangekondigd en als gevolg waarvan rvij ons hadden beladen met
uitrusting en slaapzakken voor een gematlgd koude zone.

Tegelijk met het aangenamer worden van het leven duiken
nieur.re geluiden op. Ge1uid van vIeugeIs, gekraak op de grond.
Ook de muggen verschijnen zodra de temperatuur zaehter wordt,
snel \"raar heb ik mijn eitronella gezet (federeen stelt zich die
vraag tegelijk). Het produkt ABL is niet erg afstotend,
nauwelijks enkele tienÈa1len minuten en hop, we meppen op de
wangen, de armen, de muggen steken zelfs dwars door onze sokken
heen. Het qeluid 'ran de nuggen wordt echter overstemd door het
vliegen van dikke schildvleLlgeligen die rond de lampen draaien.
HoeweI deze citronella de insekt,en niet te zeer hindert,
verrrijdert ze op efficiënte wijze verf. Op de grond krioelt
een rrereld die hre pas bemerken op het moment dat vre gekrab
vcelen op onze broek of op een ander kledingsstuk. Het is rr:eer
dan tijd om te reageren, spinnen, kakkerlakken enz... banen
zich een lreg naar God r,leet waar en ont,lenen claarbij een
gedeelte van ons lichaan om er t,e geraken. Het is zo dat één
van ons, terwijl hij een spelletje sehaken bekeek, een klap op
zi jn schouder voelde. ltet een snel-l-e blik merkte hi j een dier
op, r're1 een handpaln groot, dat zich in beweging zette
(galopperen zou een beter woord zijn) in de richting van zijn
hals. Geen halve seconde te verliezen, hij deed onmiddellijk
zijn vest uit, wierp ze op t,afel en sloeg er overvloedig op,
vocr niets eehter, de spin vras zelfs niet, dood, zij had
nanelijk een opening in de kledij gevonden en lanceerde zich
met grote snelheid oF de tafel. tlaar het is haar beste keer
niet, qe$reest, r^Iant deze keer ontsnapte ze niet aan vier handen,
get":apend net een Ieeg blik j e .

El-ke avond vooraleer in onze sLaapzak te glijden deden wij
Can ook een grondige inspectie op zoek naar ongewenste
in,{ringers, beestjes met 6 of 7 poten. De tenten waren
Fermanent verlicht en vermits er geen lichtschakelaar was, nam
de laatste vrijvilliger (die nog op was) de taak op zich de
lampen uit te vi j zen, zonder zieh de vingers te rrerbrarrden.
Goede nachÈ. Bzzz. . .Bzzz,.,Crac,crac,...

Wcrdt vervolgd

Vert,aling : Dept:crter
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Met, grote droefheid moeten wij u het overlijden van verscheidene
kameraden meedelen:

IIr. HEUCHON, Voorzitter van de seetie Henegouwen, 05/09/9t
SECTIE I{ENEGOUWEN

Mevr. HEUCHON, Weduwe van Mr. HEUCHON, novenher 91
SECTIE HENEGOUIÙEN

Mr. TACQUENIER SECTIE HENEGOUWEN

MT. HONRAET SECTIE I{EST-VL

sEcrrE l[ENsq.quuLN

Na het overlijden van Mr. HEUCHON, ulr voorzitter, en na enkele
leden van de sectie Henegou$ren gecontacteerd te hebben, is Mr.
DUBUISSON, rue Joseph lilauters 148, 7L6A CHAPELLE-LEZ-HERIAIMONT,
bereid gevonden ull contactpersoon te zi jn.

De administratie van uw sectie zaL plaat,svinden vanuit TERVUREN
door de Nationale SecreÈaris Mr. BERGES.

A11e suggesties zijn welkom bij de NaÈionale Voorzitter lfr.
BERTIN, Drêve de Chanpagne, L9 te 1190 BRUSSEI.



Ha 21 jaar ten dienst,e varr
hehben gest,aan, geef t' Dtich

de st'ok door !

L7

"Vers 1 'Avenir du 22.L0.9L"

T t'e
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STAVELO
el LEHA

Eén persoon die ont,breekt en de leegt,e overvalt u, heeft
LAMARTINE ooit, gezegd. In STAVELOI naakt Hichel LEI{AIRE
deel uit van die personen waarvan men zelfs niet kan
indenken dat ze op een dag niet meer ten di.enste van
allen gereed zullen staan. En nochtans, Dâ 2L jaar deel
uitgenaakt te hebben van de Gemeenteraad, heeft deze
nederige en oprechte man beslist de stok door te geven.

"Men noet redeiijk zijn, 7egt, Michei LEI'IAIRE ons dadelijk
uit,. Ik voeT nij ouder worden. En bovendien weet ik dat
ik geen leente nalaat, vernits ik in de persoon van
Hernan I(AUDOW( een gaede vervanger heb. Het is een nan
die van veLe zaken op de haogte is. Daar ik aLt,ijd een
ploegnan geweest ben, heb ik nijn apvolging ç{eten voor te
bereiden. Tn ieder geval heb ik nooit gedaeht zo Tang
bij de geneente te bLijven. "

- Precies, hoe is uw politieke carrière begonnen ?

Ik heb het, gevoel mij bezig te houden met politiek van
sedert ik nog een klein ventje was. Maar zelfs a1 waren
er voor de oorlog bij ons thuis al verhitte debatten over
Degrelle en het rexisme, is het toch p.1s na 1945 dat ik
echt ben beginnen deel te nemen aan alle neetings die
plaatsvonden in de regio. fk ging naar aIle polit,ieke
hijeenkomsten, van om het, even welke partij, want alles
interess*erde mi j. Ik rdeet niet of dat te r.ri jten 1s aan
het feit dat ik mijn lager onderwijs niet heb kunnen
heëindigen ten gevolge van de ziekte van mijn vader. fk
had een onÈzettende honger naar informatie. Ik wilde de
zaken begrijpen en er mijn mening over geven.

- U hebt zich uiteindefijk aangesloten bij de pSC ?

Toen $,as dat de Parti Catholique. Ik beken dat ik mijn
partij niet gekozen heb. Maar in mijn familie vras mijn
groct.vacler katholiek en men kon zich zelfs niet inbeelden
dat men deel kon uitmaken van een andere parti j. tr^Iat mi j
vr:oral in+-ereseerde, nog altijd trou&rens, dat zijn niet
de p0lit,ici, maar t-re1 de mensen. Gedurende mijn hele
p':litieke loopbaan heb ik altijd geprobeerd eerlijk te
blijven en dus niet altijd ja te zeggen onder electorale
voorwendselen. Ja zeggen en dan je woord niet houden,
dat is het ergste. Ik heb er alÈijd voor gekozen oprecht
te zijn met het risico hard over te komen.

- U hebË zich toch ingeschreven op een verkiezingslijst, ?

H GODfN ma.akte deel uit van deze oprechte mensen. Hij is
het die mij gevraagd heeft of ik niet op de lijst, voor de
gemeenteraadsverkiezingen van t97L rrou staan, vêrmits ik
toch al naar alle bijeenkomsLen van het partijcomité
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EerIijk, dat, int,eresseerde mij eigenlijk geen
barst. Ik verkoos het schaduwwerk.
Bi j die verkiezingen had ik Èrouwens niet gedacht aIs
onervaren neofiet een dergefijk pak stemmen te behalen.
Zonder enige pretentie, ik $ras de revelatie van deze
verkiezingen, vrant ik behaalde het dubbele van de stemmen
van Joseph MOXHET, de toekomstige burgemeester. Ik vrerd
dus vanaf dat jaar gemeenteraadslid van de meerderheid.

- U bent ook schepen geworden ?

Verbazingwekkend genoeg heb ik in die 2l jaar steeds deel
uitgemaakÈ van de meerderheid in de gemeente. fn dit
kader ben ik achtereenvolgens schepen van Openbare Werken
en dan schepen van Jeugd en Sport gev,reest. Vandaag en
daar ben ik missehien het fierst op, beëindig ik mijn
carrière en bfijf ik zonder twijfel één van de zeldzame
boeren in dit land die helemaal bovenaan stonden in de
rangorde van hun gemeente.

- Wat is uw beste herinnering ?

Zoncler tvti j f e1 is dat het behoud van eOO in de gemeente
,S TAVE LO T . Ten t i j cle van de f us ie van de gemeenten,
ineengeknutseld door minister [tICHEL, heb ik werkelijk
gestreden om COO te behouden. fk heb geen enkele
'rergaderinçt gemist, die gewijd was aan dit dossier.
Nochtans bestond het initlële project eruit LA GLEIZE en
dus ook eOO onder te brengen l:ij de gemeente TROIS-PONTS.
Het is niet makkelijk gevleest de autoriteiten te
overtuigen. l{aar met de andere toenmal-ige leden van cle
PSe zi jn wi j cle beste strategen gebleken.

- Wat gaat u me t ur.r vri j e ti j d doen ?

De t.i j d die ik niet, meer besteed aan de gemeent,e ga ik
vrijden aan een van mijn andere passies, net name de
j,acht. fk zal ook- erevoorzitter blijven van de harmonie
"L'émulatioD", een muzikale groep sraar ik gedurende 30
j aar trombone heb ge sFee 1 d. Tenslot.te ga ilt rnisschien
ook terugkeren naar nog t!,ree anrlere passies : !{aalse
poezi-e en de geschiedenis en de staml:oom van de inwoners
van onze regio. fk heb thuis honderden kilo's archieven
die ik verzameld heb ofwel uit de gemeentelijke stukken,
ofwel door in een notitieboekje te not,eren wat de mensen
me verte 1'1 hebben ti j dens onze ontmoetingen. Ik heh
reeds meerdere boeken over de eigendommen van STAVETOT
geschreven, alsmede over de voorouders en de geschiedenis
van SOI{AGNE en AMER}{ONT. Ik heb ze geschreven toen ik
\^Iaakte b 1 j een koe ,J ie moe st kalven . Nu ga ik
ongetr'rijfeld vrat meer tijd hebben om ze op te steIlen.
Gelukkig maar !ûant tegenwoordig waakt men niet meer bij
koeien vermits er apparaten bestaan die verwit.tigen...

Ve rt.a I 1n g Depoort,er

Verzâmeld door Yves REINKIN
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In Ce lcop van Ce
het ?4 3e tankl:ata1j on
a1le doell-ritt,en onrCer
VTEUX CHATEAU Z CIUClC N

c"]:ussen âf , tot, de 26e

avond installeert een peloton nortiers van
zich in CHEI'IEUX, met de duideli j ke oFdracht

vuur te nemÊû, dle z ieh op de ROUTE DU
ber.rinden . Vanclaag vuurt dit, Fe 1ot,on 45
zullen het er 600 I"Jorden.

Aan de AMBLEVE hebben geniesoldaten van het 1e peloton, À-
cornpagnie van het 105e Genie, het bevel gekregen de brug op te
blazen. ElemenÈen van de 2e en 3e escouades met Sergeant Me KEEN
proberen het doelwit te bereiken, naar ze r'lorden telkens terugge-
slaan. tllachten dan maar t,ot het donker wordt. 0m L9 uur brengt de
afbraakploeg van Kapitein RICE en Sergeant l'tC KEEN de met dy-
namiet geladen vrachtnagen zo dicht, mogefijk bij de brug. Dan
uorden de explosieven bij pakjes van 50 pond (433,6 kg in het to-
taal ) aangebracht. dit alles achter een rookgordi jn dat r^rerd
opgetrokken door de artillerie. Gedurende 15 minuten t^rorden er
per minuut 2 rookontvlikkelen,Ce obussen afgevuurd. De TNT-lading
lrordt snel op de eerste boog geplaatst. Inlanneer het geheel Èot
ontploffing komt,, heeft het schouwspel veel \reg van "een Romeinse
kandelaar". Hoe dan ook: $tanneer de rook is opgetrokken blijkt er
een gat van 20 voet (6 meter) te z|jn ontstaan.

Intussen zijn de fusiliers van het 3e bataljon van het 117e
aangekomen in RUY, aan de andere zijde van de heuvel. De K-eom-
1;agnie vertrekt naar COUR, de L-eornpagnle bezet ROANNE en de I-
,:ompagnie trekt het bos in ten Noord-vresten van STAVELOT on er
sehutterskuilen te graven {individuele fox-holes) aan de top van
de BORZEUX ten noorden van RENARDMONT.

l'laar laten çre eerst nôg even teruggaan in de tijd om enkele
ernstiqe gebeurtenissen toe te lichten. Even na de niddag is de
renheid van ITNITTEL op het toneel versehenen in het viaduct-
kwartier van TROfS-PONTS. Ze begaat er afschuwelijke misdaden:
een tiental burgers r.rordt koe lbloedig af genaakt, nog andere \'ror-
den mlshandeld. fn totaal vrorden er L9 slachtoffers geteld in de
Êiector van het viaCuct en COO. Dan vertrekken deze SSers langs
verschilLende rÂregen en nagenoeg allemaal in Amerikaanse uniformen
c,nder Leiding van enkele bloeddorstige chefs zoals KOBLENZ en
GOLTZ richt,ing STAVELOT. De stafcompagnie van GOLTZ bereikt om-
streeks 1"5 uur l{AZIERE*q en STER, r"raar zo\'re1 mannen als vrouvren
r"rorden tegengehouden en naar een schuur bi j RENARDI.{ONT worden ge-
hrachÈ. Ze worden neergeschoten en verbrand, t€rwijl hier en daar
noq meer burgers worden vermoorcl. Achteraf zal men enkel in
REllARDl.lOltT al1een aI 30 doden tellen.

Bij PARFONDRUY naderen de SSers via de vreg van COO. De
troepen llorden gevolgd door gepantserde voertuigen. l.tensen vrorden
','ermoord in hun huis en op straat, of worden bi jeengebracht in de
bcerderij van de HURLETS en vervolgend geëxecuteerd. Tussen 15 en
L6 Llur vrorden er 23 burgers verrnoord (PARFONDRUY zaL uiteindelljk
26 slachtoffers bertreuren). ? huizen staan in brand. Er zijn
drle mannen noclig om kisten rnunitie tot aan de r{eg van TROIS-
FCINTs te brengen, vraar ze :ich dan stiekem uit cle voeten maken.
Het bti j kt Cat een ?è kolonne langs de rdegt van TROIS-PONTS is
cpgetrckken, I"Iaar er ook nog enkele burgers op soortgel i j ke l.ri j ze
worCen :rf gemaakt.
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Tegen de avond bereiken de slachters van RENARDI,IONT de
boerderi j van de BODSONS, I^raar ze op GIs van de A-compagnie
stoÈen en zlch moeten terugtrekken. Langs Duitse zijde vallen er
één dode en verseheidene gevronden. Enkele Duitsers trekken naar
de boerderij van de LOFFETS. A11e bewoners worden afgenaakt. Even
later trekt een patrouille door SOUS-WERII"IONT. Een escouade van
cle 2e Compagnie trekt on L9 uur onder het bevel van KOBLENZ
STAVELOT binnen t.er hoogte van de zagerij van PERRON. Ze wordt
gestopt door een voorpost van de Anerikanen (3" peloton, A-com-
pagnie ) . Daarop vernoorden de Duitsers dan cnder het schreeur.ren
van"terroristen" 23 burgers die beschutting hadden gezocht in de
kelder van de LEGAYES.

Tijdens de nachÈ worden er op het actieterrein van de A-com-
pagnie infiltratiepogingen van de SS-troepen gesignaleerd.
Het. zou een sinistere nacht worden I zowel voor de trr:epen als
voor de berrol"king, d ie de bossen invlucht of een onderkcnen zoekt-
in één van de geimproviseerde schuilkelders. Een aantal burgers
verzamelt zich in collectieve schuilkelders, onder de eeuuenourle
gelrelven van de abdij of in de betere particuliere kelders.

Ondertussen steken nog
AI"IBLEVE over blj PETIT SPAI .

enkele 11cht.e Duit,se vCIe rtr-rlgen de

3O DËCEMBER

Door het afvuren van een tichtpijl nerkt nen in de vroege morgen
een Duitse poging tot het houwen van een N/E brug te STAVELOT,
dichtbij de melkerij, snel op. De grenadiers van het eerste
bataljon van RICHTER zijn er aan het rrerk. Een precieze te-
genaaval van de artillerie vernietigt de aan de gang zijncle
werken echter snel,

Tegelijk ontbrandt het front van STAVELOT overal.
Op de weg van TROIS-PONTS, ter hoogte van de zagerij van de
PERRONS, valt de sectie van KNITTEL (2e compagnie van KOBLENZ)
net. pantsers en i.nfanterie krachtig het koppeleton van de A com-
pagnie van het 117de aan. De enige ondersteunende Sherman op deze
;.rlaats trekt zich bij de eerste tekenen van noeilijkheden terttg
en ook de Gf's moeten een 50 tal meter wijken en daarbij enkele
hr:izen ter hr:ogte van de RUE DE LA GARE prijsgeven. Een beet,je
later herheginnen de SSers en vraagt de Luit,enant FOOTE, aan-
vaerder van het 3de peleton van de A-compagnie, artillerieconeen-
traties op zijn eigen positie.

De SS troepen zett,en in Renardncnt een aanval in op de
kLeine heuvel 'lan het FORÎ, maar daar brengen enkele goed
rrerschanste GI's hen in problemen. Een pelet,rn van deze SS
troepen probeert echter de heuvel te omsingelen langs het noorden
en rukt in aanvalsfornatie op tot boven RENARDMONT. Hun aantocht
'trordt r'raargenonen in de open weiden. Ze lrorden dan ook heviq
gebombardeercl en zo tot stilstand gebracht. Een SS-patrouilLe,
deel- uitn.rker:d van de l:oerderij van de LOFI'ET fanilie, r.raagt zich
heel ver in de !:ossen van AITIES-fAS vraar ze op Amerikaanse
treepen stoot en minstens 1 man verliest.



2L

Ten oosten van STAVELOT trekken belangrijke vijandelijke
troepen zich samen op de zuidelijke oevers van de AI'|BLEVE en de
WARCHE. Zij steken de brug van het dorpje WARCHE over, nenen
CHEVOFOSSE in en vorderen door de bossen \ran BURTEAUI{ONT en langs
de AMBLEVE tot in de buurt van CHALLES (tot op zo'n 400 meter).
Deze doordringende aanval wordt tot stilstand gebracht door een
artillerieversperring van houçritsers van het 1-LBde te
FRANCOCHAMPS en hout+iÈsers op rupsen van het 400ste. Deze rrerden
pas geinstalleerd te BARONHEID en op de VEeQUEE. Het 2de bataljon
van het 117de zeL zj-ch Èe WAVREMONT in stelling langs de
heuvelkam, Êtr zuivert zo$rel de bossen en de hele noordelijke
oever van de AI'IBLEVE stroomopwaarts richt,ing CHALLES van
vi jandeli jke elementen. Twee peletons \"rorden er a1s voorposten
achtergeJ-aten. Niettegenstaande dit alles blijft het bruggehoofd
van CHgVOfCtSSE in handen van de SSers, êD de hevige aanvallen op
de top brenqen ock hier geen resultaat.

De 2 bruggen van CHALLES en deze van BRESSAIT( worden door
het 2de peleton van de 105de genie als voorzorgsmaatregel
geclynaniteerd.

0p dat ogenblik val1en in STAVELOT de grenadiers van RICHTER
r.an 1n een onafgebroken tempor ên dit om de oversteek van de
rivier te f orceren. Amf ibievoertuigen steken het r^rater over en
r'rorden uitEeschakeld zodra ze de rechteroever bereiken " De
aanvallen volgen elkaar fanatiek op: zo'n half dozijn overdag. De
grena,{iers worden ondersteund door artillerie en docr het vuur
van enkele Èanks waaronder een Konigs Tiger. Deze tank sËond
eerst in hinclerlaag opgestelC bij de melkerij, en dan op de bin-
nenplaats l'an het, huis eRf SNER. Deze mastodont kornt enkel van
t.ijd Èot t.ijd in bevreging om te r/uren, maar v*rdr'rijnt clan heel
snel en zoekt beschutting achter de muren. Toch slagen de ant.i-
tank kanonnen erin deze tank onder vuur te krijgen en te i:rnno-
biliseren. De bestuurders worden neergeschoten zodra ze proberen
te ontsnappen.

De SS-troepen van RfCHTER die zich als gedrogeerden in de
stri jd werpen, v.rorden gek van r,roede. Vandaag nemen ze
represailles en fusilleren ze versehillende personen te STOCKEU,
rle .rclgende dagen zullen er nog meer executiês volgen. zo
'"'eroorzaal<t de ss tenninste:3 doden op de linkeroever van de
AIIBLEVE, =onder de slachtof f ers mee te tel len die sneu'relen
t,i j dens de gevechten zel-f .

De Amerikaanse artilerie speelt een uiterst belangrijke rol
in het afweren van de Duitse aanvallen: de sehoten rrclgen elkaar
zonde r ophouden op. Aan de cluizenden af gevuurde obussen door het
1- 18de te FRANCOCHAMPS client ook nog het niet te verwaarloosl:are
aantal schoten van de kleinere eenheden bijgeteld te worden. De
mortieren van de D-compagnie van het 117de reginent infanterie-
eerst geinstalleerd op de top van de HAUTE-LEVEE, maar nadien
afgedaald tot aan de voet ervan- schieten vandaag meer dan 100CI
obussen af.

Door de onophouCelijke
STAVELOT arht de Arne rikaanse
1"20ste regirnent infant,erie in
cp !:et front tr-lssen te kcrnen
verzwakketl .

aanval len ove r gehee t het front van
Hg het beter de F-ccmpagnie van het
steun te plaatsen \/an het LL7de, om
daar ç"raar de ve rdedig ing zou kunnen
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Te WANNE stromen Duitse versterkingen van overal toe en daar
vestigt zich dan ook het Hoofdkwartier van de SS.

Het 2de batal j on ( SCHNELLE ) van
grenadiers vordert gedurende de nacht
langs La VAULX-RïCHARD en HENUMONT en
PETIT SPAI , op tdeg naar LA GLEIT'B.

het 2de regirnent pantser-
van de L gde op cle 2O ste

s te e kt de AI.IBLEVE o ve r Le

De artillerie van deze divisie kont dezelfde nacht aan langs
verschillende wegen, maar vooral langs de oude lregen van RECHT en
LOGBIERME. ZLj neemt onniddelLijk posities in op de hoogtes van
ITANNE.

Op zljn beurt kont ook het lste regiment pantsergrenadiers
van HANSEN te LOGBIERME aan. Enkele el-ement,en van zijn 2de
bataljon passeren in de voormiddag langs de brug van PETfT SPAI
om zich in de richting van de \{eg langs de AMBLEVE te begeven.
Zil gaan de groep van PEIPER achterna.

llaar tegenover deze Duitse trôepen te l.tOULfN-DU-RUY. sÈaat
de groep LOVELADYt,zo genoemd naar Luitenant-Ko1onel LOVELADY,
aanvoerder van de groep), behorend tot de Combat Command B van de
3de pantserdivisie. Deze bestaaÈ uit: heÈ 2de bataljon van het,
33st e tankregiment, de E-compagnie van het, 36ste regiment
pantserinfanterie, allen op vleg naar het front. Ze doorkruisen de
linies van het' L17de te ROANNE om 1-3 Llur en even later die van cie
E-compagnie van het, L20ste te RoANNE-Coo. om L4 uur 15 net voor-
bij ROÀNNE-COO in de grote bocht vernietigen ze een kleine Duitse
kolonne van het 2de bataljon van HANSEN, bestaanrfe uit een 155mm
kanon cp rupsen, een getrokken 155mm kanon, tvree anti-tank kanon-
nen van 75mm en de beladen halftracks van de infanterie. Een
beet j e verder, te COO-BIESTER, onclergaan 2 r.f olkswagens en 5

vrachtvragens hetzelfde lot. De kop van de groep LOVELADY bereikt
vervclgens onder het bevel van l"ta j oor STÀLLINçS, de buurt van het
viaduct. Na een korte schernutseling lvorclt die gezuiverd r,'ân

enkele SS wachters. Ze passerân de viaclueten nûar STAVELOT en
botsen er op het vuur van de aanvalskanonnen in PETIT SPÀI. 7,e

ilceten hun opmars stoppen. Er vrorden stevige ltegversperringen
opgesteld en de a1le nodige maatregelen worden getroffen om de
nacht op deze nieur"re steunpunten door te brengen, Ze zorgen er
ook voor dat PEIPER geen contact meer kan krijgen met zijn
aehterhoede en afgesneden is van a1le mogelijke lrevoorrading.
PEIPER is dan ook ccmpl-eet ingesloten te LA GLEIZE.

Te TROIs*PONTS zi jn de genisten vân de 51ste genie
pracktisch geisoleerd in hun sector. Bovendien worden ze
spcr:rdisch bestookt door Duits artill,erievuur . Zij kri j gen nu
versterking van de "411 American" parachutisten van de 505 (82ste
Airbor:ne Division i . De Amerikanen staan onder het lrevel van
Lnitenant-Ko1one1 H. VANDERVOORT en vanaf 13 uur zijn ze volledig
geinst.alleerd en zorgen bovendi-en voor Ce herstelling yan de brug
cver de SALM. Dit vras noodzakelijk om in de late namicldag, de
l-ste compagnie (de E-compaEnie) te kunnen laten oversteken die de
posiÈies gaat innemen langs de 'rreg naar WANNE. Ze Eraven zich in
op de heuvelkom boven het station en aan de rand van de bossen
beneden AISOI{ONT. Op die manier sluit,en ze de toegang tot PETI T
SFAI 'roll.edig af . Net voor hun, t.e I{ANNE en ATSOI"IONT, geverr de
pântsergrenadiers hun çIapens nog een extra poetsbeurt om deze
nieuwe lndringers terug te kunnen Crijven.
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De namiddag van de 2oste schijnt te STAVEL0T ietsje kalmer
te verlopen. De laatste SSers die nog verspreid l{aren 1n de buurt
vân de rechteroever/ meer bepaalC in de leerlooierijen, zj-jn door
de Gf's geilimineerd. Daarna spelen zich een aantal =aken af Haar
geen duidelijkheid over bestaat. Men zieÈ er de exeeutie van een
aantal in Anerikaanse uniformen geklede soldaten (Gf's of
SSers? ) , vasLgebonden aan de populieren aan de rancl van de
vijver. Deze hoek blijft lange tijd een soort van infiltratiezone
waarbij de kleine brug van CRESPIN, op onbegrijpelijker rvijze in-
taet gebleven, door beide partijen gebruikt, schijnt te worden.
Herhaaldelijk worden er Anerikaanse soldaten gesignaleerd clie
zelfs tot NEUFMOULÏNS gaan. Aan de andere kant komen er ook SSers
larrgs want op een dag nenen zLj er op zeet listige wijze 2
Amerikaanse fusiliers gevangen in een huis vlakbij de rivier. Op
een andere keer, een beetje hoger op de helling van het kasteel
van ROCHETTES. liggen 2 GI's van het 2de peleÈon- een wacht en
een slaper- in een loopgracht te observeren vranneer ze 2 mannen
het bos zien verlaten. Een van die tr^ree spreekt Engels en beweert
een verdwaalc{. Belgisch of f icier te zi jn. Hi j begint te praten
terwijl de ander rond de loopgracht sluipt, een mitrailleur trekt
€n de tvree Gf 's neerschiet.

Op de neg naar TROIS-PONT zeL de sectie van KNITTEL zijn
opmars opnieuvl verder en dwingt zt het 3Ce peleton van der A-
compagnie tot een nieuwe terugtrekking over zo\.rat 100 meter,
waardoor de commandopost te ROCHETTES een rlirect be,Creigcle zone
wordt. Kapitein KENT reageert onmiddeflijk en doet een beroep op
het reservepel-eton van I'lajoor SOLIS. Bovendien vraagt hfj Ce
zrrare mitrailleurs van de D-conpagnie voor storingsvuur te
zorqen, ofi de flanken van zijn positie te dekken. fn Ce
avondschemering infiltreren Luitenant, O'NEIL en 3 soldaten op de
rechterf lank waar zë mi j nen op de \.reg plaatsen, net voor de
tanks. De mijnen l:rengen één pantser tot stilstand, de aanval is
gehroken en het verloren terrein wordt terug ingenomen. llet het
vallen van cle duisternis neemÈ de Duitse druk wat âf, en hiervan
profiteren Ce SSers om zich opnieuvr te verspreiden in de dorpjes
PARFONDRUY, RENARDI"IONT en LES MAZURES, Ze gaan op zoek naar
'ioerlsel, r.,râot u e zi. jn vrerkell j k uitgehongerd. Het vaLt weI op dat
er te STER geen SSers vrorden waargenomen.

De Amerikanen ."'ersterken systematisch hun aehterhoede. De
Shernans va.n het 740st,e tankregiment, plaatsen zic}:, a1s reserve te
RUY (LA cLEiZE ) , r"raar ze bi j het 2de batal j on van de 120ste
inf .r.nt,erie worden gevoegd.

Wo rdt, ve rvo l gd

Vertaling Ph . Cr-ryl e en ur Depoorter
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HeÈ K. B. van 13 September 1991 staât. ônder bepaa-1-4e

'rcorraaarden de eumulatie van een mcl:ilisatierente en een
ocrlogsrentôe toé. Dit K. B. werd gepr:bl iceerd in het Be1-
gisch Staatsblad tr'an ?8 September 1991.

I-re qerechtiqde noet tenminste gedr:rende een pe::iode
van 6 maand zijn dienst hebben volbracht en moet voor
deze periode het statuut van gemobiliseerde hebben
verkregen.

De uitkering van de rente is afhankelijk van de in-
diening van een aanvraag gericht aan de Admini:tratie
voor Vergoedingspensioenen, Jaeobsplein 10, 1000 Brussel.

Deze rente gaat ln:

-op 1 Januari 1-991 , I.tânneer de aanvraag ingediend wordt
vc.r 31 December 1991
-In de andere gevallen, op de eerste dag van de maand
volgend op die van de indiening van de aanvraag.

VRIENDSCHAPPELIJK



r( o,r i' k r i j k n., i!*i,t ?n#ll [iL lij n d e c u,n u r a tr e

"n een rnobilisatierenre rner àen oo.iogr;;;i;"-
llOLll)F,\1'l.J N, Koning der BelÊcn,

Aatr allen die nu zijn en hierna wezen z.ullen, Onze Groet.

Gelet op de u'et van l2 juli l9?9 horrdende nieur.r'e maatregelen ten
gtrnste \-en de slac'htoffers van de vaderlandslievendé plictrt.
inzonderheid op artikel 15, 4";

Gelet op de t'.'et van ? juni lfl8g houdende insl.elling van nieur..'qr
matltt'cgFll'p tt'n bc'hoe"'e \'an de oolfnts.slachtoffers,'.inzonderheid
c)p a rtik el 2lt, 3',:,

clql,'t op hct ad','ies van de Inspectie vall Financiën:
G,rlt:t op het Bd','ies van de lloge Raad voor oorlogsin','aliden,

oud.stri jders en oorlogs.slachiof fers;
Gelet op het advies van de Raad van State;

- Op de voordraeht vnn Onze tvtinister van Justitie, van Onze
Nlinistcr van ltensioenen en vnn Onze Staatsseeretaris voor de
Oorloqsslachtof fers en op het advies van Onze in Raad vergaderàe
Nl in isters,
I Iebben lVij besloten en besluiten Wij :

Artikel l. lrr nfwijking van artikel 15, 4o van de wet van 12 juli
I l?!l houclr.'nrJe nierr.,ve maatregelen ten gun.ste van de slaehtof lers
van de varlrlrlandslievende plicht, kunnen de gereehtigden op een
ocrlogsrente l9'10-19.15 de door dit artikel ingestelde rente genieten
voor zover ze aan de volgende voor.r/aarden voldoen :

I" gereehtigde zijn, voor een periode van minstens zes maanden,
van het koninklij k besluit van 20 februari 1975 houdende statuut
!'an vergoeding ten gunste van de Belgische militairen die, tussen
de verschillende fazen van de mobitisatie 1939-1940 dienst hebben
volbracht; in geval van onderbreking, wordt die periode per
maanden van dertig dagen berekend;

2o effeetieve militaire dienst volbraeht hebben tussen l0 mei en
28 mei 1940 of behoren tot één der categorieën opgesomd in de arti-
kelen B en 7 van de wet van 24 april 1958 ùot toekenning, onder
sommige voorwaarden, van een pensioen aan de weduwen die na
het schadelijk feit ln het huweliJk zijn getreden met een gerechtigde
van de rvetten op de vergoedingspensioenen, tot het instellen van
een strijdersrente en een gevangensehapsrente ten voordele van de
strijders, de politieke gevangenen en de krijgsgevangenen van
1940-1945 en ter verwezenlijking van sommige aanpassingen inzake
front-strepen; worden geaeht, behoudens tegènbe*ijr, aan de eerste
van deze voorwaarden te voldoen, de militairen die, op de daturn van
I mei 1940, dienst, erkend in het raam van het in [o bedoelde
statuut, volbrachten.

Art.2. Ilet voordeel van de rente voortvloeiend uit de toepassing
van arr.ikel I i.s afhankelij k van de indiening van een aanvraag
gericht aan de Minister tot wiens bevoegdheid de vergoedingspen-
sioenen behoren.

Deze rente gaat in :

op 1 januari 1991, wanneer de aanvraag ingediend wordt vôôr
het einde van de derde maand volgend op die gedurende welke dit
besluit in het Belgisch Staatsblad zal ziin bekendgemaakt;

in de andere gevallen, op de eerste dag van de maand volgend
op die van de indiening van de aanwaag.

Art.3. f)it besluit heeft uitwerking met ingang van l januari 1991.

Art. -1. Onze Nlinister van Justitie, Onze trlinister van Pensioenen
en Onze Staats.seeretari.s voor de Oorlogsslachtoffers zijn, ieder wat
hem betreft, belast met de uitvoering vàn dit besluit.

Geqe';en te Brusset, l3 september lggt.

BOUDEIVIJN
Van Koningsw'ege :

De Ntinister van Jtrstitie,

iIT trI..\TTI ELET

['. ]t.\l];l[,
[)tt I\[inistt]r \':ln ltensioent'n,

G I\IOTT.\RD



Nati onale Striidersbond Yan België
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Maatschappelfke Zetel : Kogelstraat 27 - 1000 BRUSSEL - Tel. (02) 512 85 00 - Poslrek. 000-0027593-{5

Afdellng :

AANVRAAG om RENTE yan GEMOBILISEERDE 1939 -7940
(aangetekend te richten aan het

Ondergetekende vraagt de

Bestuur der pensioenen, Jan

rente van de gemobiliseerde

Jacobsplein 10 - 1000 Brussel)

1 939-1940 aan.

NAAM
(in drukletlers)

VOORNAMEN
(in drukletters)

I Jaar Maand DagNationaal nummer :

(in te vullen door
het gemeentebestuur)

nationaliteit:

(postnummer van vroegere gemeente (nieuwe gemeente na de fusie)

Hierbij voeg ik een eensluidend verklaard afschrilt van het laatste attest van begunstigde van
het Statuut van gemobiliseerde.

lk geniet een - geen (1) strijders-

lk geniet een geen (1) rente als

,+ geniet een geen (1) rente van

of gevangenschapsrente 1940-1945, Nummer : .........,..,..,.........,..

burgerlijk oorlogsslachtoffer 1940-1945, Nummer : .,..-.,..,.......,..........

lk bevestig op mijn eer
op kee rziide).

zeevisser van de oorlog 1940-1945, Nummer : ........................,...

dat deze verklaring oprecht en volledig is (zie K.B. van 31 mel 1933

Te
(H;;.f-rninsi

(1) Het onnodige schrappen.

Gelieve het hierboven vermeld nationaal nummer en het attest op de keerzijde door het gemeentebestuur

van uw woonplaats te laten invullen.

Voorbehouden aan de Admlnlstratle der Pensloenen

Tenlasteneming : T.P.



DOOR HET GEMEENTEBESTUUR IN TE VULLEN ATTEST.

Ondergetekende,

verklaart dat de

Burgemeester van

genaamde

voornamen

geboren te

wonende :

tpàrtrrrrri u"i uio"gere gemeente) (nieuwe gemeente)

niet valt onder één van de gevallen van schorsing of verval, vermeld in artikel 53 van de wetten op de
vergoedingspensioenen samengeordend door het besluit van de Regent'van 5 oktober 1948 (Belgisch
Staatsblad van 17 oktober 1948).

De Burgemeester,
(eigenhandlg ondertakenen).

Zegel van de

gemeente

KONINKLIJK BESLUIT VAN 31 MEI 1933

Artlkel 1.

" Elke verklaring gedaan in verband met een aanvraag tot het bekomen of behouden van een subsidie,

" vergoeding of toelage die geheel of gedeeltelijk ten laste van de Slaat is, moet eindigen met de

" woôrden :-" lk bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is. r
* lndien de verklarende niet kan lezen of niet bij machte is te tekenen, drukt hlj bedoelde bevestlging

" mondeling uit, hetzij voor de ambtenaar die de verklaring ontvangt, hetzij voor de burgemeester of

" diens afgevaardigde. "

" Met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar wordt gestraft hij die wetens en willene een valse

" ol onvolledige verklaring doet. o

" lndien hij, ten gevolge van dergelijke verklaring, een subsidie, vergoeding of toelage ontvangt, waar-

" op hii geen recht heeft of waarop hij slechts gedeeltelijk recht heeft, wordt hij gestraft met de door

" artikel 496 van het strafwetboek voorziens straffen. "

Artlkel 2.

. Hij die weet dat hij geen recht meer heeft op het gehele bedrag van een subsidie, vergoeding ol toe-

" lage zoals in artikel 1 voorzien, is verplicht dit te verklaren. "

" Hij die dat niet verklaarde, en die een subsidie, vergoeding of toelage, of een gedeelte van een sub-

" sidiê, vergoeding of toelage aanvaardt, wetende dat hij daarop geen recht meer heeft, wordt gegtratt
r met de door artikel 508 van het strafwetboek voorziene straffen. "

Artlkel Q.

" De teruggave van de ten onrechte betaalde som men wordt ambtshalve gelast

" welke de vervolging aanhangig is gemaakt. ,o

Artlkel 4.

" Al de bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek zijn op de door vorige artlkelen voorzlsne mladrij-
,, ven toepasselijk.

, ' :'.t

door de rechtbank bii

De Administratie der
onrechte uitbetaalde

Pensioenen zal de uit hoofde van de rente
bedragen terugvorderen lnd ien betrokkene

van gemobillseerde 193S1940 ten
reeds een rente heeft verkregen.


