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Ond erwerp;"Bapport betreffende in België
ontdekte opslagplaatsen van wapenst enz.".

Bij lagen : één.-

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toekomen,
een exemplaar van het over de maand December 1950 opgemaakte
rapport, betreffende de in België ontdekte opslagplaatsen
van wapens, munitie, enz., naar de inhoud waarvan ik U moge
verwij zen.

Naar U daaruit moge blijken, werden gedurende
de maand December 1950 ia België geen aanslagen gepleegd en
geen sabotage-daden geconstateerd.-



1°) Op 13.12.1950, tijdens een huiszoeking welke
gedaan werd bij de genaamde V a n u.x e ra Antoinotte,
echtgenote PERTRY Julien, wonende te Nieuwkerke ( 'arr.
IEPER ), iiakstraat, 38, werden ontdekt en inbeslaggenomen:
- l mitrailleurgeweer ;
- 2 oorlogsgeweren j
- l vuurpijlpistool ;
- 13 Kg, springstof ;
- 2100 patronen.-

Volgens Vanuxem werden doze wapens en munitie
bij haar aan huis gebracht door haar echtgenoot, PERTRY
Julien, beroepsmilitair, thans in garnizoen te Duisburg bij
leuven waar hij deel uitmaakt van het ontmijningsbataljon,
PERTRY heeft zijn echtgenote verlaten sinds ongeveer 10
maanden.-

Tijdens de bezetting heeft PERTRY deel uitge-
maakt van de " F.F.I. " in Frankrijk, namelijk te Armen-
tières,- Het staat anderzijds bekend dat hij, na de bevrij-
ding, tijdons zijn verloven, herhaalde malen naar Frankrijk
ging. F.SRTRY zou voor het ogenblik samenwonen met een ande-
re vrouw te Bergen Of te lianen,-

2°) Einde December 1950 werden door de politie
huiszoekingen gedaan, waarbij ontdekt worden i
a ) bi j de genaamde D e S m e d t André, student, wonende

Afrikalaan, 154, te GENT ( arr. GENT ) :
- twee revolvers ; *•;
» twee vuurpijlpistolen ;
» een onbruikbgre mitraillette j
- patronen voor geweer en pistool.

b) b i j d e genaamde V a n R e v e l e Robert, student,
wonende te Watervliet ( arr. Gent ),Molenstraat, nr. 96:
- een revolver ;
- aon vuurpijlpistool ;
- enkele patronen»

Deze wapens en munitie zijn herkomstig van het
Canadese leger,waarvan een groep in 1944 gekantonneerd
was op de Belgisch-Nederlandse grens en meer bepaald te
Watervliet en omgeving.' Deze streek schijnt de zetel te
zijn van een handel in Canadese geweren, welke, na aanpas-
sing, als jachtgeweren kunnen dienst doen.-lla ter beschik-
king van het Gerecht te zijn gesteld geweest, werden beide
studenten door beslissing van de Raadkamer terug in vrijheid
gesteld. Zij blijken zich niet met politiek te bemoeien,-
Geen enkele ongunstige inlichting Werd omtrent, hun gedrag en
zedelijkheid ingewonnen.-



y
6 Januari 1951.-

Onderwerp:"Rapporten betreffende in België
•B f ™̂ ™*m**^ M̂ ^

gepleegde aanslagen, enz.".-

Bijlagen i twee.-

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een exemplaar van de over de maanden October en ïïo-
vember 1950 opgemaakte rapporten, betreffende in België ge-
pleegde aanslagen, sabotage-daden en ontdekte opslagplaatsen
van wapens, munitie,e.d., naar de inhoud waarvan ik mij -
kortheidshalve - verwijzing moge veroorloven.

Baar U uit het rapport over October 1950
moge blijken, werd tijdens die maand geen enkele aanslag ge-
pleegd, terwijl het rapport over Nogember 1950 slechts mel-
ding maakt van één geval.-

W.-



GEHEIME OPSLAGPLAATSEN VAH Y/APEHS EN MUNITIE

DIEFSTALLEN VAN WAPENS EN uüMITIB

lö) Tijdens een huiszoeking welke op 7 üctober 1950
b i j de genaamde De G r a e v e Florent, werkman,wonende
te Temse ( arr, Dendermonde ) ,Hiilemen Haxunanstraat,52,ge-
daan werd,heeft de rijkswacht volgende wapens en munitie
ontdekt :
- 1100 patronen voor Belgische geweren ;
- l Duitse bajonet ;
- l matrak ;
- 2 ledige Duitse inunitiekokers ;
- 18 patronen voor Duits geweer. -

liet onderzoek heeft verder uitgewezen en De
Graeve heeft in dien zin bekentenissen afgelegd, dat be-
trokkene - begin 1945 - vier tot vijf geweren en een uit-
eengenomen mitraillette in de waters der Schelde geworpen
heeft.- Deze wapens werden inderdaad, ongoveor een jaar terug:

, uit de Schelde opgevist op de plaats waar De Graeve ze in
het water geworpen had. Voor wat betreft de oorsprong van
de te zijnen huize gev:,nden munitie, heeft betrokkene ver-
klaard deze op de openbare weg te hebben opgeraapt, waar
zij door de aftrekkende militairen werd aohtergelaten.-

De G r a e v e behoorde to t een verzets-
organisatie ( Onafhankelijkhëiüsfront - Gewapende Partisanen).

2°) Op 13 Ootober 1950 heeft de gemeentelijke poli-
tie een huiszoeking gedaan bij de genaamde B a e t e n s
Antoon, meubelmaker,wonende Patijntjesstraat,186, te Gent
( arr. Gent ) , waar cntdekt werden :
- losse stukken voor geweren ;
- 2 bajonetten;
- een los stuk van een Russische mitraillette ;
- l kleine oude tromnelrevolver, kal. 4 min.)
- l kistje bevattende Mills-granaten, Duitse granaten en

slaghoedjes,-
B a e t e n s heeft verklaard deze voorwerpen

onmiddellijk na de bevrijding vorznrield te hebben ; zij
zouden door het terugtrekkende Duitse leger zijn achterge-
laten.- Vanneer hij dan kennis gekregen heeft van het M.B.
van 8.4.1948, heeft hij geen aangifte meer durven doen van
de in zijn bezit zijnde wapens.- Betrokkene is ter beschik-
king van de Heer Procureur des Konings te Gent opgesloten
geworden.- Baetens Antoon staat gekend als gelegenheids-
mekanieker, die de ontdekte wapens ultfe liefhebberij schijnt
bewaard te hebben,- Hij houdt sioh niet met politiek bezig
maar maakte deel uit van de Weerstandsgroep " G "«- Betrok-
kene staat goed aangeschreven, &owel als arbeider als vcor
wat betreft zijn gedrag en zijn m**raliteit,*-

3°) Op 18 October 1950, tijdens een door de rijkswacht
uitgevoerde huiszoeking, werden bij de genaamde P l u y s
Jean-Irfariö,uur«GD}aan]cer-iJuwölior,woaondó Martelaronstraat,
20, te Aarsohot ( arr. Leuven ),191 patronen ontdekt,kal.
9 mm,,waarschijnlijk van Amerikaanse herkomst,-Betrokkene
heeft verklaard deze munitie sinds de bevrijding te bezitten
en ze als herinnering te behouden. Proces-verbaal werd ten
zijnen la .s te opgemaakt.-

« * • / * * •



4°) Op 19 Doteer 1950, tengevolge meerdere diefstal-
len welke in de gemeente Klemskerke gepleegd werden, zijn door
de Rijkswacht bij verschillende personen huiszoekingen gedaan
waarbij wapens en munitie ontdekt werden bij de volgende per-
sonen J

£ a) C a t t - c r Flavien,opziener van golfterrein,wonende
,'ƒ te Klemskerke ( arr, Brugge), Koninklijke Baan,68, t
"'( - een pibtool met dubbele loop,lengte 25 cm,, me t 16 pa-

tronen gevuld met hagel.-
Cattoor verklaarde dat dit wapen,na de bevrij-

ding, door een familielid in een Duitse bunker werd geven"
den.- Hij heeft het behouden als verweerwapen,- Er valt
niets ongunstigs aan te merken op de moraliteit en de
bedrijvigheid van betrokkene,-

b ) D e c c s t e r Prosper,. timnerman, wonende te Klemskerke,.
Driftweg, 104,:
- een Duits seinpistool, zonder munitie.-

Dit pistool zou door voornoemde, na de bevrijding-
in de duinen zijn gevonden. Hij heeft het als herinnering
bewaard.- Er valt niets op te merken op de moraliteit
en de bedrijvigheid van DECOSTER.-

c ) V e r k e s t Camial, metser, wonende te Klemskerke,
Nieuwe Steenweg, nr, 32, :

( - een Duits pistool, kal. 9 mm,, zonder munitie.-
VERKEST beweert dit pistool, tijdens de bezet-

ting, in een barak der Duitsers gestolen te hebben. Het
wapen was goed onderhouden. Er valt op,te merken dat
VBRKESI een verstokte en gevaarlijke wildstroper is.-

5°) Tijdens een door de gerechtelijke politie ge-
dane huiszoeking, ten huize van de genaamde R o g e r

Lie vin, particulier bewaker, wonende te Bousval .( arr. Hijvel),
rite du Chateaü, 51, werden ontdekt !
- een automatisch pistool " Walther ", kal. 7»65 mm., nr.

924.418,met lader inhqudende zeven patronen ;
- een ledige lader ;
- drie dozen patronen, kal, 7 > 6 5 mm,, inhoudende in totaal;

95 patronen;
- negen verschillende patronen ;
- een oorlogsgeweer van Tsjeohe-Slowakijisch fabrikaat.-

De onwettig in bezit gevonden wapens en muni-
tie werden inbeslaggenomen en pro©es-verbaal werd opgesteld

/ ten laste van ROGER Lievin, die een geweoen stroper is.-
6*) Op 31 October 1950, toen een goederentrein,

komende van Achel,het vormingsstation van Leuven, grondge-
bied der gemeente Kessel^Lo ( arr, Leuven ) binnenreed,werd
vastgesteld dat de loodjes van een der wagens weggenomen
waren.- Hazicht van de inhoud van deze wagen deed uitschijnen
dat een kas, welke ongeveer 25 Kgr. dynamiet - type III -
inhield, gestolen werd.- De verzending werd gedaan door
de " Poudrerie Royale - Cooppal & 0;' - Usine de Caulille ",
aan de H. LERUSE Jules te Poulseur.-



A A H S L A G B I I

Rond l uur 45! werd een aanslag bij
middel van springstoffen gepleegd tegen de private
garage van de taxihouder H e n s e l i n Fernandj
wonende te Itessen, rue des Déportés.-

Er werd tamelijk veel schade aangericht
aan genoemde garage, gelegen tussen de gebouwen
met volgnummers 21 en 23 van.de " rue des Déportés".
Het dak in eternit en de poort van de garage wer-
den door de luchtverplaatsing weggeslingerd.- Op
het ogenblik der feiten bevonden zich de taxis van
Henselin niet in de garage.- De vensterruiten
van een naburige woning werden verbrijzeld.-

Ter plaatse werden enkele stukjes
wit metaal alsmede stukjes lont ( soort Bickford)
teruggevonden. Het tuig schijnt in een dagblad
" Wet Laatste Nieuws " van 1048.1949 gewikkeld te
zijn geweest, terwijl het geheel samengehouden werd
door bandjes plakpapier, • breedte 25 nua., van het
soort als deze gebruikt bij de ondernemers van
koetswerk OEI sommige delen van de wagens, bij het
uitvoeren van schilderwerken, te beschermen.-
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GEHEIME OPSIA&PLAATSEN VAH WAPENS EN MUNITIE
DIEFSTALLEN VAN WAPENS EN MUNITIE

1°) Op 23 November 1950 heeft de rijkswacht ton
huize van de genaamde Ba s t i n Marcel, op rust ge stel-
de, wonende te Samrée { arr, Jferoho), rue Bérismenil,!!,
een huiszoeking gedaan waarbij volgende wapens en munitie
ontdekt werden-. :
- 4 Duitse bajonetten en l Duitse dolk in goede staat ;
- 101 patronen kal» 7» 65 ram., voor geweer, buiten gebruikj
- 3 blokken springstof ( Dxiits T, H. T. ) ;
- l meter lont j
- 15 slaghoedjes ;
- 9 aanstekers. -

iJetrokkena heeft verklaard deze voorwerpen
gevonden te hebben tijdene het offensief der Ardennon. *•
Het gaat ora een gekende wildstroper maar hij staat niet
aangeschreven om er subversieve gedachten op na te hou «
den* -

2°) Op 24 November 1950 heeft de Gerechtelijke
Politie van het Parket een huiszoeking gedaan bij de ge-
naamde G a v e idarie-Claira, echtgenote BENIT Mare, ver-
blijvende te Eigenbrakel, gehucht Merbraine ( arr. Nijvel),
maar hebbende haar woonplaats te Antwerpen, io, België'-
lel.- Tijdens deze huiszoeking werdon ontdekt en inbe-
slaggenoinen :
- l Duits oorlogsgeweer, in zeer goede staat, nr, 3920,

model 98 ;
- l Duitse bajonet, nr. 142 ;
- 20 patronen voor o orlogö geweer * »

Proces -ver baal werd opgesteld ten laste van
de genaamde O a v e , die verklaard heeft dat de te
haren huize inbeslag^enonen wapens en munitie het eigendom
zijn van haar zoon, BÏÏÏïïT ö la ude, wonende te Antwerpen,
Pruimens traa t , 11 , -

* « «/ t » «
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SABOTAGEDAAD

Op 11 November 1950 werden twee renblokken,
oud model, geplaatst op de sporen van de lijn VISE-HERBESTAI,
200 meter voorbij het ultgangssein van het station van
Weerst en op het grondgebied van de gemeente 's-G-ra ven voeren
( arr. I/uik ). De remblokken waren op ongeveer 4 meter afstand
van elkander geplaatst, één blok op ieder spoor. Zij werden
opgemerkt door de bestuurder van een Hicheline, komende uit
de richting van Visé.~ De eerste renblok werd weggeduwd door
de boord van een rad der Micheline; deae laatste is blijven
staan voor de tweede renblok.-

Deze poging tot sabotage heeft geen dq^jainste
schade berokkend en het verkeer werd er niet door vertraagd»-



Bo: 501»- DIEM3TGEHEIM.-

Onderwerp;"Rapport "betreffende in België*
gepleegde aanslagen» enz.".-

Bijlagen : één*

4 November 1950.-

• t*

-7NOV.1950

Hierbij gaand heb ik de eer ü te doen toekomen,
een exemplaar van een rapport, betreffende de in de maanden
Augustus en September 1950 in België gepleegde aanslagen,
sabotage-daden en ontdekte opslagplaatsen van wapens, muni-
tie e.d., naar de inhoud waarvan ik mij - kortheidshalve -
verwijzing moge veroorloven.

Aangezien geen enkel in de Nederlandse taal ge-
steld exemplaar van dit rapport meer voorhanden was, heeft
toezending plaats van een frans-talige tekst.

W.-



A T T E 11 T A T S

1°)

ƒ Le Major de Cavalerie, Comte de LOOZ de
/CORSWAREM, domicilie rue du Chenoy, 172, a Buvrinneg, a

ƒ été arrête dans les tribunes du Sénat, d r oü il venait de
lanoer un engin fumigène dans l'hémicyöle oü les Chainbres

•réunies proOédaient au vote du projet de dêcret gttribuant
les prérogatives royale s a S. A. R. Ie Prince Baudouin.-

2°) la nuit du 11 au 12 aoüt JL950, è BRUXELLES ( arr. de
BRUXELLES ) :

Vers O heure 33', un attentat a l'aide d'explo-
sif a été commis contra Ie siège du parti curaiouniste,
situé au no. 18, Avenue de Stalingrad.- L'engir avait été
place contre la faQade donnant dans la rue de la Roue.-
L'explosion a endommagé'1'appui extérieur d'une fenêtre
de l'irameuble, tandis que Ie chassis de eet te fenêtre
était descellé et brisé. Un incendie s 'est déclaré qui
a toutefois pu être rapideraent maitrisé, Les vitre s des
fenêtres de ,1'imineuble visé ainsi que de l ''.inmeuble voisin
ont volé en ''éclats.™ Dans les environs du lieu de l 'atten-
tat, ont été retrouvés des morceaux de rnatière plastique
non explosée, formant une quantité d'environ 600 grammes» -

Peu de temps avant l'explosion, un passant
et deux agents de police avaient remarqué la présence,sur
l'appui extérieur d 'une fenêtre de l'irameuble, d'un pa-
que t ree tanguia ire entouré d'un papier brun et ficelè au
moyen d 'une corde. Un cordon jaunêtre d'environ 15 cm*
sortait du paquet et était terminé par un petit tube
de couleur un peu plus foncée, en matière plastique, don t
l'extrémité paraissait fermée au moyen d 'une soudure.-
L'explosion de eet engin a eu lieu pendant que lrun. -
des agents était allé prévenir l'officier de police de ' • . .
service. -

3°) 3:e_1218.1950,_a^BRUXELLES ( arr. de ^BRUXELLES ) :

\n engin a explosé, vers 9 heures 45 ' , au
moment ou Ie nomrüé D e l e v i e Léon, • deineurant rue
Jfeaui, 2, a Bruxelles, passait au Boulevard Anspach, è
nauteur de la rue Borgval. L'intéressé n'a pas été blessé.
Il n!a été retrcuvé sur les lieux qu'un morceau de carton.

• # » / » # •
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Vers 21 heures 15', deux individus se sont
présentés au domicile du député Juli en I a h a u t, rue
Vecquée, 65, è, Soraing ou ils furent rec.us par Madame
LAHAUT.- Ces deux particuliers ayant demandé a parier '
è, M. LAHAUT lui-même, ce dernier se présenta a son
tour et fut abattu sur-le -chaiap par 4 a 5 coups de feu,

^tirés a bout portant par les deux inconnus qui prirent
'aussitöt la fuite en auto.

/Mar
Vers 23 heures 251 , Ie nommé R a s k i n

fertin, secrétaire du parti communiste pour la province
du Limbourg, demeurant è Tongres, a été attaque Avenue
du 11 novembre, par deux inconnus, qui tirèrent six balies
de pistolet cal. 7,65 mm. dans sa direotion.- R a s k i n
n'a pas été blessé; une balie a cependant traverse la
manche gauche de son veston.- Les inocnnus lui ont enle-
vê son portefeuille qui contenait une sorame d'environ
9.000 francs, des popiors divers ainsi que la liste des
membres du parti de la région.- Le portefeuille vide a
été retrcuvé a une dizaine de metres du lieu de l'atten-
tat.-

Vers 19 heures 30', deux inoonnus ont lancé
une grenade d'exercice dans Ie vestibule de l'immeuble
situé au no. 421 Oosteng."fccaa..t, oü est établi Ie siège
de la oommunaute juiv-e " Union Mondiale de la Jeunesse
Agoftdiste ",- II s'agit d'une grenade " THU1TDERPLASH ",
en usage a 3,'armée beige»- II n'y a pas eu de"dégats,-
Après l'attentat, deux individus, l!un revetu de l'uni-
forme de oaporal des troupes de commando et l'autre en
civil, prirent la fuite par la rue " Lange Van Ruusbroeck-
straat ".--
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REPAHTIÏION DES ATTENTATS PAR AHROMDISSEMENTS

JIIDICIAIRES

COUR D'APPEL DE BRUXBLLES arr, de BRUXELLES
LOUVAIN
ÏTIVELLES
ANVERS
MALIWES
TURIJHOUT
HQNS
CHARLEROI

COUR D'APPEI DE GAKD arr.

C

COUR D'APPEI DE LIEGE arr,

Total

de GAHD
TERMOÏÏDE
AUDENARDE
BRUGES
COURTRAI
PURKBS
YPRES

Total

do LIEGE
HUÏ
VBEVIEES
ÏÏAMÜR
DIÏÏANT
ARLOW
liARCHE
HEUPCHATEAU
HASSELT
T01IGRES

Total :

O O

TOTAL POUR LE PAYS

R é c a p i t u l a t i o n

En janvier 1950 O
En fêvrier 1950 O
En mars 1950 7
En avril 1950 O
En mai 1950 O
En juin - juillet-

aoüt 1950 13
En aout-septembre

1950 6

T o t a l : 26.-

• » •/ •
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TENTATIVES DE SABOÏAGE

) Le 12 aoftt 1950. Ie chef de gare de Frasnes-lez-
Buissenal ( arr. de loumai ) , a découvert sous tin rail une
charge d'explosif enveloppée dans un papier brun, Ce papier
était maintenu par une ficelle tres mince. TJü, cordon bickford
entourait également Ie gaquet.- La charge était oonstitm.ee
par un explosif plastic américain 02 ou 03, d'un poids de
560 grammes ; Ie détéonateur avait êté plaoé dans la charge.
Ce détonateur n1a pasfonotionnê bien qu'une partie de la mèohe
ait brulé.-

) I>B 9.9.1950, vers 19 heures, un engin explosif
a été découvert entre les voies de la gare de formation de
Louvain, territoire de Heverlee, au grou^e Tivoli, è environ
615 m. du pont Tivoli et 95 m. de l'extremité des voies de
garage. L'engin se trouvait place è. environ lm. des voies»
II a êtê détruit par les services de déminage de l'armee."

• * * / * • •
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TENTATIVES DB SABOTAGE

) Ie 12 aoüt 1950. Ie chef de gare de Frasnes-lez-
Buissenal ( arr. de Tourna! ;, a découvert sous un rail une
charge d'explosif enveloppée dans un papier brun. Ce papier
êtait maintenu par une ficelle tres mince. I&l oordon bickford
entourait également Ie $aquet.- La charge était oonstitmèè
par un explosif plastic américain B2 ou C3> d'un poids de
560 grammes ; Ie dé1>onateur avait été place dans la charge.
Ge détonateur n f a pasfonotionné bien qu'une partie de la mèohe
ait brulé.-

) Ie 9.9.1950, vers 19 heures, un engin explosif
a été découvert entre les voies de la gare de formation de
louvain, territoire de He ver Ie e , au groupe Tivoli, è. environ
615 m. du pon"b Tivoli et 95 m. de l'extremité des voies de
garage. I'engin se trauvait plaeé è environ lm. des voies,
II a été détruit par les services de déminage de l'armée.-

• * * / • * #



DEPOTS OLAIDESTINS D'ARMBS ET DE MUNITIONS

VOLS D'ARïiES ET DE MUWITIONS

1°) Le 5 «8,1950, il a été retrouvê dans la cour
du charbonnage Ferrand, puits no, l, a Elouges ( arr, de
MONS ), la presque totalité des matières explosives volées
Ie 28.7.1950 ( voir Bulletin precedent - Rubrique " Vols
d 'Armes et do Munitions t! - art, 8 ).- 7 Kss 800 de dynanite
et 4 détonateurs n'ont pas été retrcmvés. les auteurs sont
re s té s ino onnus , -

2°) Suite a l'attentat oomnis au Parlement, Ie 11.8»
1950, p£r Ie Gomte de LOOZ de CORSWAREM ( voir présent Bulïe-
tin - Rubrique " Attentats ", sub no. l ) , une perquisition
effeotuée par la police judiciaire au domieile do l 'intéresse
è. Buvrinnes ( arr. de CHARLEROI ) , a fait déoouvrir les
armes, raunitions et explosifs oi-après s
- trois fusils mitrailleurs;
- deux mitraillettes " STEN " ;
- trois carabines ;
- 20 fusils de guerre ;
- l? chargeurs pour fusil mitrailleur " BREUT " ;
- 550 cartouches de oalibre divers j
- 6 grenades ;
- deux boi'tes de mèche lente en plastic j
- 12 tubes " gun ootton " j
- une boute " feld-ciiarge " ;
- 4 pots allemande fumigènes ;
- 13 paquets de poudre amêricaine Ï.U.T. j
- trois caarges ;
- sept boïtes de détonateurs ;
- un ooffret no. 2158, oontenant des allumeurs, des détona-

teuris et des explosifs alleiaands ( T. II. T. ).-
Tous ces engins et armes se trouvaient en parfait

état de conservation ; ils ont été enlevé par Ie service
spécial de !Tarraée,-

xxx

3°) Ie 27.8,1950, lors d 'une perquisition effectuée
au domicile du nommé D e l l i e r léon, demeurant a
Tilly ( arr. de Nivelles ), la police judiciaire a décou-
vert et saisi les armes, munitions et explosifs ci-après :
- l mitraillotte " STEN M.E.D. " j
- 2 chargeurs contenant 38 cartouches de mi tra i 11 e tt e' ;
- l pistolet marque " Pabrique Nationale d 'armes de guerre -

Herstal *- Belgique ", no.76585, oalibre 9 mm. ;
- l chargeur de pistolet avec 6 balies, calibre 9 m m » ;
- l canon rouillé de fusil de guerre, marque " Continsouza"

Mle-M-16 - 39756 et MA c 1918 ;
- l fusil de guerre marque " TULLE Hle 1/116 " et sur la crosse

" B077581 " ;
- trois cartouches pour fusil de guerre;
- 355 cartouches, cal,, 9 mr*- j
- 12 grenades, dont 6 " MILLS " et 6 a manche,

* • * / « * *
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Les grenades ont été remis au service competent
de l 'armee,-

D e l l i e r est convaincu de s'être servi,no-
tamment de la mitraillette ci-dessus, pour commettre des vols
de bestiaux, inculpation du chef de laquelle il est actuellement
détenu è la disposition de M, Ie Juge d'Instruction 3HIRAN, de
Naraur.- La mitraillette, Ie pistolet et les munitions ont été
fournis, a DELLIER, par Ie nommê D e l p i e r r e Joseph,domi-
cilie è Rixensart. rue du Ciolone., 12 s lequel est aotuellement
sous mandat d'arrët du mé'me chef quo DELLIBR? a vee lequel il a
Qommis des vols et des tentatives de vol è main armee»-



«t M • 382.- ÜIENSTGEHE1M.-

Onderwerp;"Rapport betreffende in België
gepleegde aanslagen, sabotage-
daden , £.d.".-

V
Bij lagen : één.

25 Augustus 1950.-

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een exemplaar van een rapport betreffende de, in
het tijdvak van einde Juli" tot begin Augustus 1950 - tij-
dens de in België plaats gehad hebbende revolutionnaire
woelingen in verband met de terugkeer van Koning Leopold -
gepleegde aanslagen, ontdekte geheime opslagplaatsen en
diefstallen van wapens en munitie, alsmede vermeldende een
groot aantal sabotage-daden.

Naar U uit de inhoud daarvan moge blijken,
hadden in genoemde periode 13 aanslagen plaats, terwijl
in totaal 101 daden van sabotage worden vermeld, tot het
plegen waarvan in meerdere gevallen, uit de kolenmijnen
afkomstige springstoffen, werden gebezigd.-

W.-
,-f < f* < f-

S* *"
. •*..«;<;£ s* /<•» S*. j. .
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Rond 23 uur 20' werd een aanslag bij niddel
van springstof gepleegd tegen de onheiningsriuur van het
Koninklijk park te laken « «

De ontploffing heeft aan de -voet van dose muur
een bres veroorzaakt van één neter breed op 0,70 n„ hoog o

De aansteking werd teweeggebracht bij middel
van een lont van 4n50> lengte , die slechts aan binnenzijde
was opgebrand.-

Er werd geen enkel overblijfsel van het ge-
bruikte springtuig te ruggevonden, hetwelk sou kunnen toe-
laten de natuur van de springstof te bepalen =,•-

Een lid van hqt personeel van het Koninklijk
Kasteel was, ongeveer een half uur voor de ontploffing.; per
autowagen op de aangeduide plaats voorbij gereden- ïïab.lj
de plaats van de aanslag heeft M j , een personenwagen
" CITROEN " opgemerkt, die aldaar staande was alle lichten
gedoofd. -Achter de wagen bevond ai oh een persoon die de
autc scheen te onderzoeken, -

De dader of daders schijnen hier een daad te
hebben willen plegen ( van protest pf vreosaan jaging )sin
verband met de laatste ontwikkelingen inzake de 'Konings-
kwestie.

EISEÏÏE ( arr. BRUSSEÏ, )

Rond l uur 15 T van de morgen werd een aanslag
bij roddel van springstof gepleegd tegen het gebouw 'dra-
gendf het nuciraer 26 van de Piren^e straat. te( ELSETüE,,

Dit huis wordt bewoond door de He.er Gr- e r. n i s
Gaston, ingenieur^ en door süfjn echtgenote f die aldaar een
werkhuis als naaister openhoudt c - "

Het tuig werd ge plaatsvin de -opening "va.a een
venster der kelderkeuken? DB tfn1?ploÉifing berokkende gr^;te
schade aan het_gebouw en aan de cnliggende huiden, ( ge^
breken ruiten )"'«»

Ucch G a u n i s, noch diens echtgenote staan ~
als inciviek aangeschrevene Geen van beiden behoren tot
een of andere politieke partijr.

De daders van, dese aanslag sohijneri Lioh van
gebouw vergist te hebben., De"' veronderstelling van ene
vergissing van hunnentwege is des te sanneneii jker d&ar het
aangrenzende gebouw het eigendon is van een aanzienlijke
personaliteit van de nijverheid-swereldswiens naam vernield

* o a f q 4 $
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werd In verband net de gebeurtenissen die de terugkeer
van de Koning voorafgingen,-

Tö 23 uur 15; werd een raket 'geworpen tegen'de
voorgevel van het socialistisch lokaal fl DE YREDE ".-.

Haar ontploffing veroorzaakte de vernieling van
twee ruiten en deelde het vuur nee aan een gordijn.

De daders van deze aanslag werden vereenzel-
vigd en aangehouden. Het betreft de genaamden ?

&

1°) D a e m s Walte r y wonende te Mortsel ;
2°) O c k e t Paul? wanende te Bercheri 5
3°) X e y s Jaoques, wonende te Berchem ;
4°) G e u l e m a n s André? wonende te Berchen,

De drio eerstgenoenden staan bekend als beheren*
de • tot de O. VtJEj. parti j, «

Rond l uur 30' van de morgen wer'd een aanslag
bij middel van springstof gepleegd tegen het gebouw van
het Ministerie van Justltie/Poelaertplein*»

Een tuig,waarvan de natuur niet kon bepaald
worden,werd in een keldervenster van de archievenkelder
geplaatst.

De ontploffing van dit tuig veroorzaakte slechts
stoffelijke schade aan gezegd keldervenster ( stenen ver-
brijzeld en ruiten gebr.vke-j. ) alsciede in de kelder ( af-
scheuring van plakgel ) « , «

5°) op 1,8.1950,__te BRESSOTJX ( air. LUIK )

Rond 3 uur 10' 's -nor geus- werd een springtuig;
waarschijnlijk een granaatrin de Selder v^in het Postge-
bouw geworpen , «

De stoffelijke schade is tanelijk aanzienlijk.
Deze aanslag zou te wijten sijn aan het feit"

da-j; de Po s t ontvanger geweigerd had dé burelen te sluiten
voor 31.7 te 13 uur,-

Te 23 uur ,,50 5 werd door de Rijkswacht vastge-
steld dat een met aink beklede i jzerdxaadVover ds ateen-
weg gespannen werd, op l n 10 van de -grr'nd,rue Verte Voie, •
te Vottemo- • -" ' '

Deze aanslag was klaarblijkelijk gericht tegen
de mot^ri jd-ers van de Rijkswacht; wiens leven door dese ge-
vaarlijke hindernis in gevaar kon gebracht 7/ orden.- •

* P # / ** 4 ft
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^ _ a . ( a r_r._ANOTEH|Ef ̂ 2 :

Te 21 uur 45' werd een springbus geworpen in
het venster van de kelderkeuken van het gebouw bewoond
door de Tfc VAN CAUWELA1ET» Voorzitter van de Kamer' van
Volksver tegenwoordi gêrsTljange I<ozanastraat,nr, 244 te
Antwerpen,-

De sohade is weinig belangrijk ( venster-*
ruiten verbrijzeld en gordijn gescheurd ) en er werd nie
mand gekwetst.-'

°S^l?:i?52t_^«™l?p!51T.Larr' ANTWERPEN ) :

Te 22 uur 45 r werd een springbus geworpen
tegen de voorgevel van het socialistische lokaal in de
Ommeganks trast.» Br werd geen schade berokkend. -

Rond 23 uur werd een springbus geworpen door
het venster van de eerste verdieping van het gebouw be-
woond door de genaamde VAN EYNDE Erama en gelegen ThaJLie-
straat nr. 19v-

Behalve de vernieling van de ruiten heeft de
ontploffing van deze springbus niet de minste schade
teweeggebracht, «•

' Aan het nuiamer 15 van dezelfde straat woonl?
de H. VAN EYNDE,s.ocialistii3<Bh volksvertegenwoordiger
en hoofdredacteur van het dagblad " JÜLÜcagaassi; ",*- .

Verp^idersteld wordt dat een vergissing be*-
gaan werd en dat de springbus vêor laatstgenoemde be-
stemd was.-* , '

Te O uur 15' v?erd een springbns geworpen tegen
de voorgevel van het huis nr. 22, Zomers tra at, waar de
drukkerij van het socialistische dagblad " Vrslksgazet rt
gevestigd is.-. Er is geen schade aangericht*-

110 ) SS.SiÖ

Te 2 uur 's-norgens werd ook nog een raket
geworpen tegen de zetel van het persagentschap " -Vervoer
en Distributie", van Arteve 1de straat, te Anl&werpen.-

12 *')•
Rond 23 uur 3O1 wei^d een , kardoes dynamie't

geworpep in een venster van de. kelderverdieping van de
winkel uitgebaat door de genaamde M ü l l e r Robert,
rue de Mons,35»-

De ontploffing van deze kardoes heeft sleehts
de vernieling -Van de venstÉ^truiten ten gevolge gehaé.-
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Naar het omhulsel van de kardoes te oordelen*
zou het hier dynamiet betreffen afkomstig van de geallieer-
de legers. -

M u l l e r staat bekend voor zijn Koningsge-
zinde opinies. Hij wordt er van beschuldigd tijdens de sta*
kingen nagels op de steenweg, vóór zijn woning, te hebben
geworpen net het doel de fietsbanden van de stakers te
doorboren.* .

Rond 2 uur 10' 's -morgens werd een blok beton,
in de vorm van baksteen, in het venster geworpen van de
woning vön de H« Minister vaa„„Jujs±üie,» Graaf Henri Carton
de Wiart$eteenwêi~op~ Charleroi, 137.-

Deze blok in beton zou geworpen geweest zijn
dooi' een inzittende van een pers onenwa gen. -

Noch deze personenwagen, noch de inzittenden
s- konden vereenzelvigd worden. -
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VERDELING. DER AANSUOEH PER RECHTERLIJK AHROKDISSEfcE NT

BEROBPSHOÏ1 TE BRUSSEL arr. BRUSSEL
LEUVEN
NIJVEL
ANTWERPEN
JG2CHELEN -
TURNHOUT
BERGEN
CHARLEROI

Totaal :

4
-
-6
.

-1

—

11 11

BEROEPSHOP TE GENT

BERQEPSHOI1 TE LUIK

arr*

«rrr.

H e r h a l i n g

GENT

OUDENAARDE
BRUGGE
KORTRIJK
VEURNE
IEPER

Totaal

HOÉI
VERtjERS
NAMEN
DINANT
AARIEN ,
MARCHE
NEUK3HATEAV
HASSELT
TONGEREN

Totaal :

J 2
't *

TOTAAl VOOR HE$ IAND IJ

In Januari 1950 : O
In Februari 1950 : O
In Maart 1950 : 7
In April 1950 : O
In Mei 1950 j O
In Juni *» Juli

Augustus 1950 :15

T o t a a l t 20.-

t * • / * * *
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GEHEIME OPSLAGPLAATSEN VAN ÏÏAPBHS EU MUNITIE
DIEFSTALLEN VAN WAPENS EN MUNITIE

) - Tijdens huiszoekingen, welke op 23*6;1950 bij
verschillende personen , aangehouden wegens diefstallen ge-
pleegd ten nadele van de " Office Mutual Aid 1f te Luik, ge-
daan werden, zijn ten huize van één hunner, de genaamde
S e r e t Ge orges, wonende rue Jcnruelle,83, te Luik,volgen-
de wapens en munitie ontdekt geworden :
- een trommelpisteol,zcnder nerk. kal. 8 mm. j
-' een soldatendolk ( Amerikaans ) ;
- een vuurpijlpistool net dubbele loop ;
- 56 patronen, kal. 6,35 OEI. j
*• 2 patronen, kal* 9 mn. ;
- 2 patronen, kal. 12 ram.-

S e r e t heeft verklaard deze voorwerpen, na
de bevrijding, cp verschillende plaatsen te hebben gevonden*

2°) Op 12*7*1950 werden in de afhankelijkheden van
een fabriek te Brussel twee Aassen. net volgende wapens en
munitie ontdekt :

£x* in de late kas :
**+' _ een raitrailleurgeweer van Tjekoslowaaks fabilkaat, net drie

.wissellopen;
*f - - ~~ - drie aangezette MILLS-granaten,

. in de 2de kas :
- vijf kartonnen dozen elk inhoudende 300 patronen, hetzij

1.500 patronen j
- vijf gevulde laders inhoudende elk 30 patronen, hetzij

150 patronen \- ,
Deze wapens en munitie werdqn weggehaald door

de Dienst van Opruiming van Ontploffingstuigen,-
Uit het onderzoek is gebleken dat hogerbedoelde

kassen, op de plaats waar zij werden aangetroffen, achterge-
laten werden door leden van het personeel^yan,.,de,.,fabrjbek die

' ' 1i2JLA!L ̂ §J!.rsia3p4 kehootden.j-

A.

3°) Op 14.7.1950,, rimd 8 uur, werden volgende muni-
ties ontdekt in h§t Zöniënweud , langs de vijvers van Groenen-
daal, te Hoeilaart ( arr. Brussel) : ' r

- een ijzeren kistje, net Duitëe aantekeningen, inhoudende
14 granaten net greep ( Duits nodel ) ;

- een houten kistje, net Duitse aantekeningen, inhoudende :
- 21 granaten van Duits nodel
- 7 ontladen granate-n van hetzelfde model
- 3 geladen MILLÖ-granaten. -
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4°) Tijdens de naoht van 23 op 24.7.1950 werd de deur ̂
van de opslagplaats der springstoffen van de steengroeven
COSYNS, zetel " Petit Brassard ", te LESSEN ( arr. Doornik ),
opengebroken, evenals twee koffers welke zich in de opslagplaats
bevonden.- Deze koffers werden op 22.7, na het stilleggen van
het werk, geledigd,- .

De da'ders hebben evenwel kunnen medenemen : drie
rollen lont van 10 m. lengte elk, een lederen patroontas, een
tas met veiligheidsslot en een ledige tas.-

' xxx , '
• 5°) Op 25.7.1950,, rond 8 uur 30', werd in een veldweg

te Erq.uelinnes ( arr, Charleroi) een aak met volgende inhoud
aangetroffen : "
- een zware mitraillette,iaerk MP, - BERETTA, Mod, 38/42, kal.

9 ram. , met houten kolf ;
C - een mitraillette, zelfde model maar zonder kolf ;

- zes gevulde laders „-
•"•et zou hier kunnen gaan om wapens, waarvan de

houder zich heeft wilden ontdoen uit vrees voor gebeurlijke
huiszoeking.-

xxx
6°) Op 27.7.1950» rond 20 uur 15', werden aan de. rand

van een bos 3 e, langs de baan Aube l -Vaas, gehucht VÖlkerich,te
Gemmenioh ( arr. Verviers) .zes dozen met 250 gr.' springstof
T.H.T. " High Explosive - •§• Pound Net - Corps o'f Engineers -
U. S. A. - Dangerous ",aange treffen.™

De plaats waar deze springstoffen werden gevonden1
bevindt zich op 20 m. van een brug over ene rivier en op 15 nu
van de spoorbaan Gemmenioh-Herbestal.-

xxx

( ' 7°) Tijdens de nacht van 27 op 28.7.1950 werd een
diefsta,! van' springstof gepleegd ten nadele van de koolmijn
" Vieux Beaujcnc ", te Glin ( arr. Luik ).- 105 patronen van
100 gr. dynamiet en 31 tl jdsïaghoedjes werden ontvreemd. -

8°) Tijdens de nacht van 28 op 29.7.1950 hebben a out
onbgkenden f gewapend en^emaskerj^U.onder in de mijn ( koolmijn
Perrand te Elouges - arfr™Bergen ) .vijfden twintig kg. dynamiet
( 2jp..„,kardoe,zren,.van ..... 100,, gram ) ,vlez ' pntplpi^f,erjs,„,en een onbe"-
paaïd aantal 'sJLe îaad..̂  weggencmen,'-

Slechts vier dezer onbekenden zijn in de mijn
afgedaald. In de mijnschacht hebben zij de reglementaire signa-
len ge bruiklf, hetgeen laat vermoeden dat het mijnwerkers zijn.
Vooraf hadden zij de telefoondraden a f ge rukt, zodat het alarm
aan de Rijkswacht slechts met vertraging kon worden gegeven.

Onder in de mi;jn gekomen hebben zij het personeel
met hun wapens bedreigd en hebben, in de muur -van de buskruit-
kaïner, een opening gemaakt waardoor zij hun buit hebben wegge -
nomen. ••

. » « / « « .
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Het Parket van Bergen is ter plaatse afgestapt
ondanks het feit dat de ' " - - -

Je&^

cxx x x

-r

« • » / > •.
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S A B O :T A -G B D1 A D E ff'

A,- ARRQMDISSEMËICT BRUSSEL

l/ In de nacht van 24 op 25/7/1950 hebben onbekenden
te BIERGHES, op twee. verschillende plaatsen en op 50 m.
tussenruimte, twM^^^§laJLnggdr.ade.„n vsn &e spoorlijn
Brussel-Doornifc doorgesneden. . - -

Deze sabotagedaad heeft een lichte vertraging
verwekt in het verkeer.»

2/ Op 25/7/195 O, r fcnd O uur 25' heeft de rijkswacht
te Vilvoorde, langsheen de electrische spoorlijn Brussel-
Antwerpen, ter hoogte van de .plaats genaamd "Hoge Buizen",
twee kerels aangehouden die bezig waren een lading spring-
stof klaarte maken.-

Op de plaats werden twee platen plastische spring-
stof gevonden, ieder van een gewicht van een half Engels
pond, voorzien van een slaghoedje en een ongeveer ip M. lange

Be springstof is van Engelse af komst, r-
De twee aangehouden! personen zijn de genaamde:

P A E_S Maurits, fabriekswerkman, geboren te
~~~~ Vilvoorde op 14 Februari 1908, er wonende

Steenweg op Mechelen, 132; ,.
V A H R O Y Albert-Louis, bediende, geboren té

Pontainebleaü op 17 Mei 19^8., wonende te
Vilvoorde, Pabrieksstraat, 39.

Beiden zijn secretarissen van het "Algemeen !
Belgisch Vakverbond" (Vlaamse sectie van de "Pédérationj

du ïravail de Beigi<iue"),
.P A E S werd in het bezit gevonden van een karton

waarop de tekening voorkwam van de doorsnede van een spoor-
staaf, P A E. S en V A I R O Y werden onder aanhoudings-
mandaat geplaatst,-

. . /

3/ Op 25/7/1950, tussen middernacht en l uur 'a mor-
gens werden twee sabotagédadén gepleegd op de spoorlijn
Brussel-Namen te Watermaali-Bosvoorde: ~~

lö) Rond O uur 30' heeft zich een ontploffing vfrorgeda*r
op i250 m. van hét station van Watermaal, in de
richting van Brussel, Een spoorstaaf werd beschadigd
op eten lengde van 25 cm,- Een niet ontplofte spring-
lading werd eveneens geplaatst. op de zelfde plaats,
.tegen een spoorstaaf van de li|n Brussel-Öharleroi;

.../.,.
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2°) Enkele minuten later heeft zich een twe%e ontplof-
fing voorgedaan op dezelfde lijn Brussel-Harten,
op 200 m. van de ICattenbrug, in de richting van
Namen. Een spoorstaaf werd weggerukt op een lengte
van 22 om«-
Op deze plaats heeft men nog een lading ontdekt,
geplaatst tegen een ander spoorstaaf, lading die
niet ontplofte.- '

4/ _ • In de nacht van 25 op 26/7/1950 werd een sabotage-
'gepleegd bij mid$£ïvan springstpf, te RUISBROEK, op de

Antwerpeti-Zuid * Dendermonde. Een spoorstaaf werd\/ Óp £6/7/1950, roTsd > uur 40' «s morgens heeft zich
I een sntplaffing voorge-daaaa e>|? de spoorlijn Brussel-Gent,

tussen de stations-.van Gróót-Bijgaarden en Dilbeek, op het
grondgebied van Gr oot-Bijgaar d#n,-

c ,
l , Een spoorstaaf werd op een lengte van 45 om» ongeveer,

doorgesneden**
Een goe-derentrein is weinige tijd nadien vborbij-

gekomen en is niet ontspoord.- Het verkeer is slechts tijdelijk
onderbroken gewesst op dé beschadigde lijn.

Op de plaats-werden stukjes karton gevonden die
gediend hebben sm de springsttf in te pakken en waarop de
volgende aanduiding voorkomt; "Demolition Block M,4 - Composi-
•feion 0-2 - 1/2 Pound Net - Hi-gh Explosive".-

6/ Op 27/7/1950, te 22 uur 45' , werd een sabotagedaad
gepleegd bij middel van springstof te UKKEL, op de spoorlij"n
Brussel-Charleroi, op ongeveer- 200 m. van de brug van de
Lindenlaan.-

Een spoorstaaf werd op- een leagte van ongeveer 30 cm.
gespleten. Het verkeer werd niet onderbroken.-

7/ Op 28/7/1950-, rond 2.uur 20' werd vastgesteld dat
onbekenden droog zand en grint gegoten hadden in dé richtings-
naalden van de tranr, Eugêna Keytaplaats te WA3?ERMA.AL*BOSVOORtïR.

8/ "• Op 28/7/1950, rond 2 uur 40' 's morgens heeft zich
een ontploffing voorgedaan op de spoorlijn Brussel-lendermoade,'
grondgebied van de gemeente OPWIJK,- ,

Twee spoorstaven van éénzelfde, spoor werden bescha-
digd ejy een lengte van ongeveer 25 0%$-

Het verkeer van de treinen%êeft sleohts een lichte
vertraging opgelopen.*

9/ Op 28/7/1956 hebben onbekenden ?rp vier verschillende
1 plaatsen van de geoeente ATIDERÖEM, oiraent gegoten ±n richtinga-

naalden van de tram,-
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Het yerkeer van de traras werd niet belemmerd.-

10/ In de naeht van l op 2/8/1950 zijn onbekenden bij
middel van braak, binnengedrongen in een barakuLt plaatijzer,
waaronder een haspel ondergebracht was, die deel uitmaakt

i • van de inrichtingen Van de H»7* "S.A, dea Carrières Unies
* de ïorphyre", te BIERGHES*-

De ontploffing van een springlading geplaatst tussen
- de tandraderen Yan de haspel heeft deze buiten gebruik gesteld,

De schade beloopt 10.000 FRS, Deze sabotagedaad zal.-
de werkloosheid van zes arbeiders gedurende 15 dagen meebren-
gen.

. - . x . . .
X X -

B*" ARROHDI5SBMBMD 7M IEÜVEB."

l/ , ' "Op 25/7/1950, rond l uur 10' 's morgens werd een
sabotagedaad gepleegd bij middel van springstoffen, Op * .
de spoorlijn Leuven-Mechelen, op het grondgebied van WIISEEE.-

Een spoorstaaf werd lichtjes opgelicht en op» een
lengte van 15 cm, beschadigd, Het verkeer werd- niet onderbroken

2/ In de nacht van 28 Qp 29/7/1950 werd te TIEKEM reen
riohtingsnaald van de spoorlijn Tienen-Namen vastgelegd door1
eeaa verband met een ijzeren draad en door tussen de naald en
de spoorstaaf stenen te steken. .

Deze sabotagedaad werd tijdig vastgesteld gecto.rende
de eerste uren van de morgen, Br is slecht a een lichte vertra-
ging op het uur van een reizigerstrein uit voortgevloeid.

3/ Op 30/7/1950, rond 22 uur 15* werd een sabotagedaad
gepleegd bij middel van springstof op de spoorlijn Brussel-
Leuven, grondgebied van de gemeente HEREM!.

Een spoorstaaf werd beschadigd op een lengte van 40
om.-

werd-eèn niet' ontplofte springlading
"plastic", ongeveer l fes» wegend^, ontdekt onder een ander
spoorstaaf van dezelfde lijn.

De herstellingen konden vlug geschieden,-\t het
verkeer van de treinen niet belemmerd werd.-

" \

4/ Op 31/7/1950 werd een niet ontplofte, springlading
ontdekt te HETERÏEE, op de lijn van de buurtspoorweg leuven-
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Deze lading bestond uit "plastic" springstof van
Amerikaanse afkomst, ongeveer £ KGS. wegende., uit een bij hei
Belgisch leger in gebruik zijnde slaghoedje en uit een wiek
van 78 cm* lengte. ' .

- x
X X

\*" ARROHDISSEMEro JJIJVEL ,

l/ Op 19/7/1950, rond .2 uur 's morgens heeft een ©ntplof-
fing een spoorstaaf van- 30 cm. lang weggerukt van de lijn
van de buurtspoorweg Brussel -Wave??, aan de stilstand "Ia Brire",
tussen de stations van Maransart en Renipont, grondgebied van
de gemeente lASNE-C.HAJHBLIE-ST-lAMBERT,-

Deae. daad heeft geen gevolgen gehad. .
De gebruikte springstof is waar schijnlijk een T. JNVT,

steen. Ter plaatse werd een slagkoord van 4m.50 teruggevonden.
Deze sabotage werd gepleegd door drie onbekenden,

die zich per auto verplaatsten. .

2/ In de nacht van 24 op 25/7/1950 werd een sabotagedaad
gepleegd door middel van springstof te CLABECQ op de spoorlijn

Een spoorstaaf werd beschadigd ©p een lengte van 70 cm.
Het verkeer is niet onderbroken geweest. . ,

3/ In de nacht van 24 tot 25/7/1950 te GEBST-GEROMPOÏÏT
werd een sabotagedaad gepleegd bi^ middel van springstof op de
spoorlijn lande n-Tamine s.

Een spoorstaaf werd beschadigd op< een lengte van 25 cm.
Het verkeer werd niet cnderbüoken,- .

f 4/ In de nacht van 24 op. 25/7/1950 werd een s-abctagedaad
v gepleegd bi^ middel van springstof op de spoorlijn Ottignies-

te NI3THBH (Pécrot),-
Een spoorstaaf werd op een lengte van 20 cm. beschadigd,,

Het verkeer ig niet onderbroken- geweest .-

5/ In de nacht van 24 op 25/7/1950 werd een sabotagedaad
gepleegd bij: middel van' springstof op de spborlijft Brussel-
Namen, tussen GESJVAI en G?ER HÜLEEN.-

Eeh spoorstaaf werd beschadigd op een lengte van 50 om,
Het verkeer is niet Onderbroken ge we est. -

6/ In de nacht van 24 op 25/7/1950 werd een sabotagedaad
gepleegd, bij middel'" van spririgstêf ,te PLiKJlUOüü , op de spoorlijn
van de buurtspoorweg Brussel-W aver.- • .

. » • / * » «
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Ben spoorstaaf werd beschadigd. Het verkeer werd niet
onderbroken.-

7/ In <*e nacht van 24 top 25/7/1950 rond l uur 30' 's
morgens heeft zich een ontploffing voorgedaan 1te ORP-IE-GRABD,
op de spoorlijn Gfembloers-Landem -

Een spoorstaaf werd op een lengte van 40 cm. weggerukt
Het verkeer is tijdelijk onderbroken geweest.

8/ In de nacht van 24 o$ 25/7/1950 werd ,een springlading
"plastic" ontdekt, met slaghoedje en wiek, op de spoorlijn
Gembloers -landen, grondgebied Van de gemeente AÜTRE-EG-LISB. -

Ee wie*; was» gedeeltelijk opgebrand, -

9/ In de nacht van 24 op 25/7/1950 werd een sabotage-
daad gepleegd bi$ middel van springstoffen op de 'spoorlijn
Charleroi-Ottignies, tussen TILLY en MARBISOUX.-

Ben spoorstaaf werd beschadigd maar het verkeer
werd niet onderbroken.

lüO/ ' In de naoht.van 24 op 25/7/1950 werd een sabotage-
daad gepleegd door middel van springstof te BOOS VAL, op de
spoorlijin BaUlers-Manage.-

Een spoorstaaf werd beschadigd op. een lengte vaat
15 ota.» Het verkeer is niet onderbroken geweest.

Il/ In de nacht van 24 op 25/7/1950, werd ©en sabotage-
daad gepleegd door middelt van springstof te GEROUX-MOUSTY,
op de spoorlijn Ottignies-Pleurus.-

Een spoorstaaf werd besehadigd op een lengte van
15 om.» Het verkeer is niet onderbroken geweest*-

12/ In de nacht van 24 op 25/7/19*50 werd een sabotage-
daad met springstof gepleegd op de spoorlijn Brussel-Charleroi,
grondgebied van HIJVEI.-

Een spoorstaaf werd beschadigd op een lengte van
30 cm., maar het verkeer is niet onderbroken geweest.

Een springlading welke geplaatst was op de tweede
spoorstaaf is niet ontploft. Het gaat om een "plastic"
springstof, van Engelse afkomst.-

13/ Op 25/7/195O, rond l uur 20' 's morgens heeft een
ontploffing een spoorstaaf pp een lengte van 33 cm. beschadigd
van de buurtspoorweg Brusael-Waver, op de plaats genaamd
"Payot",'grondgebied van de gemeente lASÏffi-CHAIïJIiIE-SAIïïT-
LA.MBERT

Het verkeer heeft slecht een lichte vertraging
opgelopen tvijdens de eerste morgenduren.-

•. */ «. *•



14/ Op 25/7/1950 roró 2 uur 25' werd een sabotagedaad
gepleegd door middel, van springstof te" REBEQQ-ROGlfOB', op de
spoorlijn .* s fo-avenbrakel-Geeraardsbergen.-

Een vertakking van het'spoar is op* een lengte van,
40 om* gesprongen. Stukken van wieken en van slaghoedjés wer
den ter plaatse terug gevonden,- Het verkeer is niet onder-
broken geweest.-»

15/ Ira de nacht van 25; tot 26/7/1950 werd een
daad gepleegd bi;J middel van springstof op de lijn van de
buurtspoorweg Waver-^Brussel. te BOURGEOïS-RIXENSARar, op de
plaat a genaamd "La Bassette", -

Een spoorstaaf werd #p een lengte v^n 50 cm. bescha-
digd* Het verkeer werd tijdelijk onderbroken.

16/ In de nacht VPJT 25 «p 26/7/1JJ50 werd een sabotagedaad
s- met springstof gepleegd op de lijn van d$& buurt sj>«iorwe

Nijvel-Eigenbrakel, te Bois-Seigneur-lSAac, grond.gebie
van de gemeente

Ben spoorstaaf werd beschadigd op een lengte van
20 cm.- ^t verkeek is niet onderbroken geweest maar moest
ti^deïi^fc verzekerd worden door het overstappen.-

Ter. plaat se weürden de verpakkingen van de spring-
stof f e ra gevonden, uit met oïie doordrenkt karton, dragende
de aanduidingen: jrDemolition - M» 4 - Composition: O * 2 -
^ Pond Iet *. High Explosive".

17/ In de nacht van 30. op 51/7/1950, rond 22 uur 45'
werden 7 hopen ongedorsen vlaa in brpnd gestoken te EERWES.»

Dezelfde nacht, rond O uur 15', werden e veneens-
vijf hopen ongedor&en vlas te O3ESÏ-ÖEROMPOÏTO in brartd
gestoken.

ïotale schade: 170.000 F«5i Dngeveer.

IS/ Op 51/7/1950 werd een sabotagedaad door middel van
springstof gepleegd te HAMME-MIIiLE , op de lij'n vara de
buurt sptfcwrwe g. -

De hiel van een spoorstaaf werd beschadigd op een
"lengte van 27 om. Het verkeer werd niet onderbroken.

De onderzoeken die gedaan werden nopens de sabotage*
dpden bedreven ia het arrondissement van NijveX en van
Charleroi"hebben de aanhouding mGegebracht van de hierna-
vermelde personen:

1° 3 Q H E f 0..-.Y Jean, geboren % BEGItë
op l April 1920, van .Belgische nationaliteit, wonende te
Morlanwelz, 45, rue^Warooquier, bediende, Kjatiönas
seöretaria v^n de "ï1.G,T.B«"{sectie Bouwwerken) en gewestelijk:
voorzitter van de "P.g>0?.B, " van Uijvel; '

• • •/ •»•
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2°) I» E M A £ Marcel, geboren te Sembreffe op HL
November 1906, wonende te Sfijvel, gehueht
"July", 12, bediende, rekenpliohtige
van def'F ,0.3^3.";

3*5 £ V. R Av.R D Albert, geboren te leuze (Namen), op
" ' " " " 0 0 Januari 1916, wonende te Jandrain-

Jandrenouille, rue GehvÜle, 4,
vakbandafgevasrdigde raö de HJ1,G..Ï»B.H..

£ B M A L et C 'H B ' H ' O Y hebben bekënteaiBsent
afgelegd en hebben bekend respectievelijk de daders "te
van twe,® en van een sabotagedaad.-

Voor wat E V R A R D-, betreft, lochent hij deel
genomen te hebben aan dergelijke daden.

i X
•s. x

D*- ARBOKDISSEMBHP AHTWERHiH

l/ In de nacht van 2? op 28/7/1950, tussen 4 en 5 uur
's morgens werd te Antwerpen op verschillende plaatsen

VaifffegÉBBbdM dat onbekenden ijzeren staven» en sohroeven ge-
steken hadden ia de automatische wissels van het spoor van
de stedelijke trams. .

2/ Op 28/7/1950, rond 5 uur 30' rs morgens, werd er
vastgesteld dat schroeven gestoken werden irt een wissel Van
een spoor van de stedeliJS® trams> te DEURBE.-

3/ In de nacht van 28 ep 29/7/1950 werd een sabotage-
daad met springstof gepleegd tegen de brug Austruweel, ter-
hoogte van nr. 200. 4er dokken, te

De ontploffing heeft een soheur verwelkt ia één
der geleiders waarover het tegengewioJjrt; van de brug rolt* -

3)e schade is weinig aanzie nlijfk.-

4/ Op 31/7/1950 hebben onbekenden twee ijzeren
platen in een wissel van de lijn van de buurtspoorweg te
SOHOTEW ge stoken. -

Er is geen schade nooh ongeval uit voortgevloeid,

x
X X

E,- ARRONDISSEMENT MEQHEI^N

l/ Op 26/7/1950 , rond l uur 15' 's mergens heeft eem
ontploffing de telefoonkabel, op een lengte van 10 ora. •,
beschadigd^ telefoonkabel langsheen de eleotrische spoorlijn

. Brussel-Meohelen, op het grondgebied van deze laatste s^ad.*-
De lading werd gelegd tegen één van de oimehttegela

di© de kabel, beschermen.- Ter plaatse wërd~ slechts een stuif
wiek gevonden van 48 cm* lang.-

» * •/ • » •
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2/ ' Op 29/7/1950, rond l uur 's morgens, is een spring-
lading ontploft op- de spoorlijn JSier-Aaérschot, te HÏEGEM.

Ben spoorstaaf werd beschadigd op een lengte van
28 om. Twee goederentreinen zijn zonder moeite op de gesabo-
teerde lijn voorbij' gekomen.

3/ " Op 30/7/1950, rond O uur 15' werd een sabotagedaad
gepleegd door middel vara springstof te WIELEBROBJC, op hel*
verbindingaspocr van de fabriek "Anciens Etablissement® Louis
Be iayer11,

Drie dwarsligger® werden gebroken en een spoorstaaf
lichtelijk beschadigd, .

Op de plaats werd slechts een wiek van ongeveer 4 »
lang gevonden.

x ; • '
,- X 3C
( - 'S»..

V In de nacht van 5 op 4/8/1950 hebbent onbekenden
36 telefööhdr-aden. van plaatselijke abonnenten en 4 telefocn-
feabels' van de verbinding Oost malle -Éér ent als, doorgesneden
te WECHBEDBRZAEDB.

Volgens de plaatselijke rijkswacht zou deze sabotage
daad gepleegd zijn ten teken van protest tegen de bekomen
oplossing in het koninklijt vraagstuk,

SBRGJBBT.

l/ In de nacht van 2O op 21/7/1950 w<&3nï een springOladlng
geplaatst op de buurtspoorweg' Bergen-Gharlerolr, ter hoogte
van hot "Pare du Yaux-Halï, te BER^Elïi

. Be ontploffing heef-t de verwijdering van de twee
spoorstavea teweeg gebracht en de doorboring van een plaat
wasropv de spoorstaven rusten.
, Het vér keer van de tr^aiïrijtuige.n Werd niet onder-

broken.-
Men heeft slechts ter plaatse een opgebrande wiek

gevonden van ongeveer- Im50 lengte» • " „

Op 21/7/1950, rond l uur >s morgens weid een spring*
lading geplaatst op de buurtspoorweg, Koningin Agtridlaan,
te Bergen. - .

Be ontploffing had voor gevoïg dat eeni spoorstaaf v
gëwrongera werd op e.en lengte van lm* 50, .aisoojt dat het deköeül
dat' het mechanisch -stelsel van een wissel feesohsriate, verplaatst
werd. Brie apo«rstaaf schroeven .werden doorgehaald.

Be tramdienst werd niet, onderbroken.
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3/ Qp 21.7.1950, rond 2 uur 30T, heeft de ont-
ploffing van een springtuig een spoorstaaf beschadigd £>p
de buurtspoorweg Mons-Boussu, ter plaatse genaamd "Casino",
te HORNU.- ' ., '. - • -

üet verkeer werd niet onderbroken.

4/ Tijdens de naoh't van 23 op 24.7.1950,werden
twee draden van een verwittigingstoestel doorgesneden langs
de spoorbaan Bergen-Charleroi,op het grondgebied van de
gemeente THIEU,tussen de stations van Thieu en van Strépy-
Bracquegnies.-N

Het verkeer werd tengevolge deze sabotage-*
daad niet onderbroken»- „ .

(~ . 5/ üjdens de nacht van 23 op 24.7.1950 werden
acht seindraden van al de seininstellingen rond 'het station
van BRACQUEGÏJIES ( spoorli jn Bergen-Charleroi ) dporgeène-
deji.-

Deze sabotagedaad had niet het minste gevolg.-

6/ TJLjdens de nacht van 24 op 25.7,1950 werden
te MRCHE-LES-ECAUSSIKBS twee seindraden van de spoorlijn
's-Gravenbrakel - Manage doorgesneden.-

Deze sabotagedaad heeft niet de minste weer-
slag gehad op het verkeer.r

7/ . Op 25»7.1950,rond O uur 45',.even voor dat de
trein Brussel-Parijs het ötétion van Quévy-Prontièrö aan-

deed, op het grondgebeid van de gemeente BLAREGNIES,werden
door het personeel van de trein twee ontploffingen waargeno-

/•• men»-"
Ben nazicht der spoorlijnen deed twee nog

niet ontplofte ladingen ontdekken,beiden samengesteld uit j[
twee kardoezen dynamiet voorzien van slaghoedje,» -^ardoazien l
en slaghoedjes zijn van het type iri gebruik in de koolmijnerj'
en in de steengroeven.-. l'

Springbussen^werden eveneens op de lijn ge-
plaatst. Het is de ontploffing'van deze springbussën,die .
door het personeel* van de trein opgevangen werd. .

Er dient, te worden opgemerkt dat de slag-
hoedjes niet aangesohroefd waren op de lont en dat deise
laatste niet aangestoken werd.-

8/ Op 25«7.1950,rond 10 uur in de voormiddag,
v»erd vastgesteld dat een stuk, dienende voor het in werking
brengen van een wisselkabel,losgemaakt werd op ongeveer
dertig nieter van het seinhuis nr. l van het station van
QUEVY,grondgebied van deze gemeente.- • >
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Deze sabotagedaad zou de ontsporing van treinen
kunnen veroorzaakt hebben, en namelijk deze van de internatior
nale trein uit Brussel die te Quévy te 10 uur 24' v-oorbij-
komt.-

c

9/ Op 27.7*1950 heeft de ontploffing van spring-
bussen,welke op de lijn Bergen-Quévy te FRAMERIES geplaatst
werden,het stilhouden van een " Ücheline " veroorzaakt. -

Op ongeveer 25 nieter vóór de " ELoheiine " was
midden op het spoor een bord opgesteld waarop vermeld was
dat 20 meter verder een tijdspringtuig was gelegd,-

Dit zo-ge2egde springtuig was niets anders
[dan een bol stopverf*- ,

10/ Tijdens de nacht van 27 «P 20. 7 «1950 werden
seindraden doorgesneden nabij het station van Warquignies,
grondgebied van HORNTJ. -

11/ Tijdens de nacht van 27 op 28.7.1950 hebben
onbekenden, langs de spoorlijn A*t *• Saint-Ghislain, te
TERTRE,de draden, van een seinapparaat beschadigd. -

Yerder werden twee koppeleöhroeven uitóengeno-
men en twee snelheidavertainderaars gebogen»*

Deze sabotagedaden hebben niet de minste stoor-
nis verwekt in de dienst. -

c .

12/ Tijdens de naoht van 27 op 28*7 «1950, hebben
onbekenden een spoorstaaf van 18 m. lengte losgeschroefd op
de spoorlijn Aa t - Saint-Ghislain, te VILLBROT.^-

De daders van deze sabotage hadden zelf rode
vaantjes op het spoor geplaatst, op ongeveer 75 meters langs
weerszi jdeh van. de losgeschróefde spoorstaaf.»

13/ ' Op 28»7»1950, te l uur 50»,is een lading
springstof ontploft op de brug van de spoorlijn Bergen-»
Parijs, te CÜBSMBÖ.-

De schade is aanzienlijk.- Een spoor werd door-
gesneden en verwrongen en het spoor werd verplaatst op een
lengte van verschillende meters.- Ben gedeelte van het neta-
len bruggedek moet vervangen warden.- Verschillende naburige
huizen hebben insgelijks schade geleden ( vensterramen afge-
rukt * ruiten verbrijzeld - daken beschadigd ).-

Er werd niemand gekwetst, -

14/ Op 28.7r3-950 te 14 uur 50' hebben een vijftig-
tal stakers een trein tot staan gebracht op de spoorlijn
Bergen - Quévy te PRAMERIES,doór zich ep het spoor te leggen.

Ben tiental hunner zijn alsdan op de locomo-
tief ge stegen,hebben er de maohiriöt en de stoker dêen ver-
trekken en hebben vervolgens de baordapparaten vernield en
Ie koolschoppen in het vuur geworpen*-»

• • * / * * *
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15./ Tijdens de nacht van 28 op 29.7.1950,hebben
.onbekenden te STEEPY-BRAGQUBG-NIES een kabel doorgesneden
dienende tot het in beweging zetten van een ophaalbrug op
de buurtspoorlijn Bracquegnies-Casteau.-

16/ Op 29.7.1950,rond l uur 15*,hebben zich twee
ontploffingen voorgedaan op de spoorlijn Bergen-Quiévrain,
te EKKJGES.-

Twee spoorstaven werden beschadigd, een op
een lengte van l m 25 en de andere pp een lengte van 20
cm*- •

17/ Op .29.7.1950 werd een sabctagedaad bij middel
van springstof gepleegd te BOUSSU,op de spoorlijn Saint-

" Ghislain - Quiévrain.- , ;i
Een wissel werd beschadigd.-
Ben niet ontplofte lading van 5 kardoezen van

100 gr. werd eveneens op hetzelfde spoor geplaatst,-

18/ Op 31.7.1950 zijn. onbekenden in het bureau
_ j van het station te ELOUGES binnengedrongen.-

C* * | Ruiten werden verbrijzeld, te Ie f e onappara ten
l en electrische instellingen vernield,het mcbilair verwoest
j e n de doc-umenten en reiskaart3es op het spoor verstrooid,-

A
H.- ARRONDISSEMENT CHARLEROI

'^ix!± ~" ^̂ ™™«"»

l/ Op 22.7.1950, rond 22 uur 40',wercfeen lading
springstof geplaatst tegen een pijler van de electrische
kabien gelegen rue Emile Constant, te MOÏÏCEAU-SUR-SAMBRE.-

Deze pijler werd door de ontploffing door-
boord en verschillende der ingesloten .draden werden door-
gesneden.-De dakbedekking van deze installatie werd even-

f eens door de ontploffing beschadigd,,- Verder werden ruiten
- - gebreken aan de naburige huizen,.-

De schade is betrekkelijk weinig aanzienlijk
( 5.000 fr.).- Een enkel stadskwartier zal ten hoogste
24 uttF,,,zoncter electrische struom geweest zijn.-

De gebruikte lading bestond waarschijnlijk |
t springstoffen voortkomende van de koolni jnen. - /
van zelfde aard als deze vermeld onder 2/ hieronder ).

|de electrische kabien gelegen Place des Combattants, te
l MARCHIE3ME-AU.-PONT,kabien die de naburige wijken iran
relectrische Stroom voorziet.*

Tengevolge de ontploffing werden de twee
f pijlers verwrongen én de stroom werd gedurende enkele tijd
l onderbroken.-
| De schade is betrekkelijk ,weinig aanzienlijk**

( ongeveer 3.000 fr.>

• • » / • » •
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De gebruikte ladingen zijn springstoffen
(waarschijnlijk voortkomende van de koolmijneri. Zij waren
/aangezet ratót twee slaghoedjes verbonden door enkele draden
l gelijkaardig aan deze in gebruik in de keolraijnen«-

3/ Op 22*7.1950,rond 23-uur 30»,werd een sterke
lading springstof geplaatst tegen de ingangsdeur van het
hulpstBtion van de N,M.B.S./avenue des Alliês, te -PHARüERQI.•

DO ontploffing heeft de twee deuren vernield
welke toegang verlenen tot de electriscjie installaties maar
de apparaten hebben oia zeggen geen schade opgelopen. Deze
laatste zou een dertig duizend frank kunnen belopen terwijl
de totale waarde van het hulpstation vijf millieen frank
bedraagt.-

Het verkeer der tramri jtuigen werd niet on-
derbroken,-

• l ' ' ' ^e gebruikte tuigen { springstof en Bickford-
x~ /lont } schijnen van een koolciijn afkomstig' te'zijn.

« De wijze waarop de daders te werk gingen
schijnt er op te wijzen dat iaën hier met onlngewijden te
doen heeft* Inderdaad souden de gebruikte ladingen zeer'
zware schade hebben kunnen veroorzaken indien zij op gepaste
Wijze werden geplaatst, '

4/ Op 24.7.1950, rond 25 uur 30',werd een sabota-
gedaad bij middel van springstoffen gepleegd tegen twee

- pijlers van de elctrische spoorlijn Brussel<»Charleroi,op
het grondgebied van de gemeente COURGELLES.«

Ben der ladingen ontplofte en beschadigde
de pijler.»

De lading,we-lke tegen de tweede pijler werd
i geplaatst, is niet ontploft.- '

- - Het verkeer werd niet onderbroken.-
s De gebruikte springstof is van het type
*•- " Plastiek brlseat ",±n plaatjes v?»n 150 X 38 x 25 nm.,in

geelbruine kleur,gewikkeld.in licht doorsohijnend,papier.-r
Deze plaatjes,in totaal ongeveer 3 kg.,waren bevat in een
inpakpapier van de w ttoion Chimique Beige ",bestemd vbar
het verzenden van tritadlek phosphaatj de gehele verpakking
was beveiligd door: een isoleerband.-

Het gebruikte slaghoedje had een doorsnede
1 van 5 mm, en de aansetting werd bewerkstelligd door een

yv
5 / Op 2 5', 7 *: 195 O, te 23 uur 3 5 J , hee f t e en dubbele

ontploffing plaats gevonden dp de spoorlijn Charleroi~
Erquelinnesrgrondgebied van-de geiaeente LAlTOEIiIES. - fw^e
.ladingen springstof werden tegen elk der buitenste spoor-*
staven van déze lijn gelegd,'op cngeveer 80 meter van £9
ingang van de tunnel van ïandelies.-

! * * * ƒ » # •"
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twee spoorstaven werden elk op een
tt . lengte van ongeveer 30 om. losgerukt.-
:>s x

\ l\e sabotagedaad werd gepleegd ongeveer
Vu een half uur voor het voorbijrijden van de sneltrein Luik-

Parijs,die msest omgeleid worden.-
De qanzetting der ladingen werd bewerkstel-

ligd bij middel van een Bickford-lont.-

6/ Tijdens de nacht van 25 op 26.7.1950 werd
een sabtftagedaad gepleegd te MARCHIEMÏIÈ', in het station
Marohihne-Zone.-

Een lading springstof kwam tot. ontploffing
en beschadigde een wissel van een spfcor hetwelk sinds
geruimen tijd buiten gebruik gesteld werd..-

( 7/ Op 26,7*1950, rond O uur 30',werd een
sabotagedaad bij middel van springstof gepleegd tegen
een spoorlijn .te MARQHIMHE-AU*POM?,in de afhankelijkhe-
den van het station Marchienne-Zone.-

De kern van een kruispunt werd beschadigd,
waardoor een spoor buiten dienst gesteld werd»-

uet verkeer werd niet onderbroken.-*

B/ Op 27.7*1950, te 23 uur 20',werd een sabo-
tagedaad bij middel van springstof gepleegd tegen de
eleotrische spoorlijn Brussel-Charleroi te MARCHIENHE5-
AU-PONT, namelijk tegen een pijler die neergestort is
op een spoor van de stoomtrein van dezelfde lijn.-

De apparaten van een signaalarm werden
'door de scherven beschadigd.- De ruiten van verschillen-
de naburige huizen werden eveneens vernield.-

( Br werd geen enkel overblijfsel van het
springtuig teruggevonden, noch van het aanzettingssysteem.

uet verkeer werd gedeeltelijk onderbroken
tot 's-anderendaags te 9 uur in de voormiddag,-

9/ D& nacht van 30 op 31.7.1950 werd een
lading springstof ontdekt op de spoorlijn Charleroi -
Vireux,grondgebied van de gemeente MONT-SÜR-MARCHIEÏIKE.-

Deze lading bestond uit twee kardoezen,
één slagheedje en een lont,-
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I.- ARRONDISSEMENT DOORNIK

l/ Op 19.7.1950, rond 23 uur, heeft een ont-
ploffing langs de spoorlijn Aat-Bergen, te AAI, een dubbele
paal doorge sneden. -

De paal is niet neergestort en de draden
zijn blijven wegen op de omliggende palen.-

Hst verkeer der treinen werd niet. onderbreken,
De telefoonverbindingen werden tijdelijk verbroken vanaf
Aat en Bergen met de tusseninligsende stations. De schade
is onbeduidendj alleen de paal moet vervangen worden, ~

2/ Op 22,7.1950, rond O uur 15', heef t een ont-
ploffing plaats gevonden op de spoorlijn Ronse - Prasnes-

s lez-Buissenal, grondgebied van de gemeente SAUTT-SAUVEUR. -.
Een wissel van ontdubbeling werd gekloven

op een lengte van 50 cm. en draden, welke de dcorlaatslgna-
len moeten in werking zetten, werden verbroken. -

^er plaatse werden aangetroffen :
een lont van 2 m 25 lengte ; ,
een r«nde blikken doos van 9 cm. hoogte op 5,5 cm. door" .

meter, waarin zich een vod bevend met ontvlarabarw vloeistof,.
^engevolge deze sabotagedaad werd het verkeer

van 4 uur tot 6 uur 30 r in de voormiddag onderbroken .-

Tijdens de nacht van 22 op 2 3. 7» 1950 y Werd een
betonnen kli»rae±erpaal langs de spoorlijn Doornlk-Ri jssel,
te FROYENFBS losgerukt en over het spoor gelegd, -

De hinderpaal werd aangereden en verplaatst
door de eerste reizigerstrein komende uit de richting
Doornik. -

Deze satotage'daad had geen gevolgen.-

4/ Óp 23.7*1950, te O, uur 55', werd een sabctage-
daad bij middel van springstof gepleegd op de spoorlijn
Brussel-'Döornik, te IÊUZE.-

De ontplof f ifag van het tuig, hetwelk geplaatst
werd tegen een spoorstaaf verbinding en een houten dwars-
leg^er, rukte de boord van een spoorstaaf af op een lengte
van ongeveer 17 cm,-

verkeer werd tengevolge deze daad niet
«hderbroken,»*

De gebruikte stof is een " brisant " spring-
stof»

•••/••*

•v?
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5/ Tijdens de nacht van 23 op 24.7*1950 wer-
den twee selndraden doorgesneden langs de spoorlijn
Doornik - Bergen, op het grondgebied van de gemeente
PERWELZ.-

Het verkeer der treinen werd niet onder- .
broken.-

6/ Op 25.7.1950, te l uur 20* 's-nachts,heb-
ben twee ladingen springstof een ontploffing teweegge-
bracht op de spoorlî  te LESSEN,bij de uitgang van
het station aldaar,voor de splitsing der lijnen naar
Aat enerzijds en naar Bassily anderzijds*-

De ontploffing van een der ladingen heeft
de spoorstaaf van een der lijnen verwrongen,terwijl door
de ontploffing van de tweede lading een spoorstaaf van

/- , de andere spoorlijn op e-en lengte van 60 on, losgerukt
V werd.-

Een stukje witte lont van ongeveer 20 cm.
werd ter plaatse gevonden,*- Deze lont schijnt voort
te komen van de diefstal welke op 25/24.7.1950 in de
steengroeven " COSYNS " te IESSEI, zetel " Pètit Bras-
sard , gepleegd werd.-

?/ Op 28,7.1950, rond 4 uur 30' 's-morgens,
werd een sabotagedaad bij middel van springstoffen .
gepleegd tegen de spoorlijn Lessines-Bassily,grondge-
bied van de gemeente LESSEN.-

. Een lading springstof werd.onder een der
spoorstaven van beide sporen geplaatst. Deze spoorstaven
werden beschadigd o,p een lengte van 40 cm,-

Het verkeer der treinen werd niet onder-
broken maar gebeurde i£ vertraagd tempo op beide sporen»

^ . . -

8/ Op 28.7*1950, rcnd l uur 30f 's-morgens,
werd, door de ontploffing van een sabotagetuig,een
spoorstaaf van de spoorlijn Doornik - Brussel, grondge-
bied van de gemeente LAUQUESAINÏ, op een lengte van 15
cm, beschadigd,-

Het verkeer der treinen werd niet onder-
breken.-

9/ Tijdens de nacht van 30 op 31.7.1950,werd
te MQUSTIEB een satotagedaad bij joiddel van springstof
gepleegd tegen de spoorlijn Oudenaarde - Blaton,-

Een veiligheidsrail werd beschadigd op
een lengte van 30 cn«-*

verkeer werd tijdelijk onderbroken*-
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BEROEÏSHOP^GEÏÏT

A. ARRQimiSSEMBm GEM!

l/ Op 23/7/1950, rond 2 uur 's morgens is een spring
bus ontploft onder de viadu&t van het station Sint-Pieters-
Gent1, grondgebied van Gent*

De ontploffing heeft geen schade aangericht.

x .
X X

B. ARROIEDISSEMEM BRUGGE

l/ Op> 31/7/1950 werden brandtabletten gevonden onder
stilstaande auto's, te KïïOKKE.

betreft, rechthoekige tabletten met afgeronde
hoeken- en op- de volgende afmetingen 3 om.'.ae; 2 om. x 5> mm,*

« r ' waarvan de omtrek beschermd is door een zinken band. In
het midden van de> zinken omslLag ligt in ovale vorm het

gegeten poeder- langs weerszijden bloot
Deze tabletten zouden van Engelse afkomst zijn. .

X X

A, .ABROpDlSaBMEKg VAll LUIK

J/ . • ' * %* 1?5/7/L950«; 3Pöad 2 uur 's morgens' werd een
taö& «0|lleega 'door aïiddel van springstof te AWA
so-crïr &Sk-Baxömbta"g, tussen d© stations Ajrwaille en

Beft ;löding die gep-laatst was op- een opgaand spcor
aröA | een spoorstaaf op e ai lengte van 20 cm.
aan&ar iiöajitans het llopen van de treinen te

tweede lading, geplaatst op het terugkomend
is '

lading bestond uit 5 k-ardoezèn dynamite
III - 25 mm, - 100 granmes - 1950, en uit twee? blokken

f ,U,Ï.. met opening voor slaghosdje, waarschijnlijk van
Duitse afkomst,

Zij was verbonde-ji aan een slaghcecï voor zien- van
een gewone wiek Van 4 HU lengte en van slechte hoedanigheid.
ledere blok T. ÏT. T, meet 70 x; 50 22 40 mm.

De verwse ze lijking van de opstellng laat veronder-
stellen dat het dfior eem ciakundige gedaan

2/ . Op 25/7/1950 rond 2 uur 30', gevolg aan de ontplof
f ing van ,een springlading geplaatst op één der sporen van
de spoorweglijn Luik-lamen, te JEI^OT-Stm-MEUSE, werd een
spoorstaaf doorgesneden op eea lengte van 70 om.

* » r/ » • *• ,
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Een tweede lading, geplaatst op het ander spoor,
is niet cntplcf t + , .. ,

Deze lading bestond uit 19 Kardoezen waarvan;
7 gemerfct? "AISILUE I" - serie B '» 100 gr» - 1950

Expiosif brisant &e süretê - Pcudrerie de Boncelles"
12 gêmerfct MÜ-;?ge III - 25 mm - 100, gr„ » 1950 -

Sao i W de -tóéndbnofc".
$e lading wès voorzien van een slaghoedje en van

wieSt welke in gebruik aijn in de fe>cami;jnen.
Het verkeer werd,hersteld rond 7 uur 5;0' op> te

twee. sporen.
C Er valt op te merken dat oj» ied"©r kardoes waarvan

•j—^—- gpraafe.,men het nummer had doen verdwijnem dat aan
©uu toegelaten hebbeat te bepalen aan welke

deze kardoezen afgeleverd werden.

3/ Op 26/7/1950!, rond 2 uur 50' '3 morgens heeft een
ri^JfeöWöoht patroeljë; vaöftgesteld dat een mengsel van mazsut
eai benaine. uitgespreid werd op ,h0t_b_sd, van een houten brug
op d,e Om-the, té

ï>rlö. orÉotekers werd teir plaatse gevonden welte
opgebrand ware n *

De vlammen kon spoedig ge<dcofd worden en de schafte
4® brug is gering,

4/ Op 26/7/1950, rcnd 23 uur 50 ' /werd een
gepleegd door middel van springstof op de spoorweg
3wl, grondgebied van IÈXH$~]$~HAÜT-OLOCHER,

\n spc>drstaaf van het spoor in de richting vai
werd vernietigd op een lengte van ongeveer 70 o®«

Bea ander lading, die niet ontploft is, werd
eveneens geplaatst onder- een Jpocrfctasf van het tweede spoor,

Daör de ri3kasvaoht aioh onnii&ctellijtk ter plaatse
sp^0döte, heeft si J ten gepaste tijd© d© aangestelde van de
diohtsbijselegea kabien in de richting van Borgwcrm kunnen
verwittigen» De ge laatste heeft op staande voet het verkeer
op bedoeld spoor verbodes% een weinig* vóór dat een internatiö-
nale/*izï de richting van I»uik moeat vcorbijsnellen.

5/ Op 27/7/1950, rond O uur 15' 's morgens zijn
^onbekendenj die zich per auto en per- moto verplaatsten,
'binnengedrongen! in de kabien van de spoorweg LuiSc-Verviers ,
[grondgebied van CHEKEE.

* • « * / • * » .
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Na de verlichtingslampen gebroken te hebben en de
telefoondraden doorgesneden te hebben, heWben zij1 de kabien-
waohter willen verplichten hen te volgen, waaraan deze
geweigerd hfceft gevolg te geven.

Eén, van de onbekende heeft een automatisch pistool.
getoond.

De nodige herstellingen konden onmiddellijk gedaan
worden»

k/ In de nacht van 27 op 28/7/1950 werd een sabotage-
daad gepleegd te ANGIEUR, op de spoorweglijn Luik G-uillemins-
Battiee .

Een betonblok was op een spoor geplaatst geweest
en de spoorstaaf verbindingen werden afgenomen. v

C Het verkeer is niet onderbroken geweest .

7/ , In de naoht van 27 op 28/7/1950 hebben onbekenden
een betonblok geplaatst op de spoorwegïijn Chênée-Herve,
waarvan zij eveneens de spoor staaf ver bindingen ont schroef d
hebben,

Deze sabotagedaad werd op tijd vastgesteld en de
herstelling 'v-an het spoor kon op staande voet geschieden.

8/ Op 1/8/1950, in de wijk van "Saint -Gilles", te I.UIK,
werden de straatstenen op sommige plaatsen weggenomen en
grachten gegraven in de grond om het verkeer van u voertuigen
te beletten.

x *
3C X

B. AHRQ3TOISSEIM? HOBI

l/ Op 25/7/1950, rond 4 uur 30» heeft zich een ontplof-
fing voorgedaan op de spoorweglijn Hoei-Ciney, op ongeveer
1100 m, van het station van Statte-Hoei.

De schade is gering.
Ter plaatse werd slechts een stuk wiek en het bovenste

van een slaghoedje in gebruik bij de steengroeven, gevonden.

2/ In de nacht van 26 op 27/7/1950 werden vijf seinings-
draden doorgesneden en een kilometerpael omver geworpen op de
sp«orweglijn Hoei-Lsnden, te MOHA..

Deze sabotagedaad heeft geen weerslag gehad op het
verkeer.

J/ In de nacht van 26 op 27/7/1950 werden seiningsdraden
doorgesneden op de spoorwegïijn Hoei-Clney, op het grondgebied
van de gemeenten MARÜHIH-MODAVE efc EES AWINS.

Dit heeft geen weerslag gehad op het verkeer.
x
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C* ^ROITOISSEMEEg NAMEN

l/ In de nacht van 24 «p 25/7/1950 hebben onbekenden
op de hierna vermelde plaatsen, de se iningsdraden doorgesne-
den van de spoorweglijn Tamines-Dlnantj?
a) langs weerkanten van het station FQSSES;
b) te AISEMOBT, bij het uitgaan van het station naar Falisolle

toe j
o) te SAOT-GERARD., bij het in-en uitgaan van het station,

Het spoorwegverkeer i® niet onderbroken geweest,

2/ Op 25/7/l<25Q werd een sabotagedaad gepleegd door
middel van springstof op de spoorwegli^n Naraen-ïlenen, te
WAEKP-LA-CHAUSSEE.

T "De ontploffing van de lading die geplaatst Was
«p de verbinding van twee spoorstaven heeft de spoorstaven^
verbindingen van deze spoorstaven weggerukt,

Het verkeer werd hersteld tijdens de eerste
morgenuren.

3/ , Op 25/7/195®, r end l uur 's morgens hebben
onbekenden deer middel van springstof een stufe spoorstaaf
doen springen bij de uitgang vé& het station, ÖOGFEESE,
grondgebied van detfcee gemeente, in de richting van Tienen,
langsheen de spoorlijn Namen-Tienen.

De spoorstaaf kon onmiddellijk hersteld worden,
het treinverkeer werd niet belemmerd.

4/ Op 26/7/1950, rond 2 uur 15 f 's morgens heeft
een ri jkswaohtpatroelje die een bewaking uitoefende langs-
heen de spoorlijnen te LlftBJY, twee springladingeni (dynamite
ï.I»ï.) ontdekt, elk voorzien van een slaghoedjo, op de

( kruising van de spoorweglijnen lamines-landen en Charleroi-
Ottignies ,

Deae ladingen waren geplaatst langs weerzijden
van het kruieihgspunt van de spoorstaven.

5/ Op 28/7/1950 heeft men in eön wissel, van een dood-
spoor van het goe derenstation van (2JMBLOERS , een tuig gevonden
bestaande uit een oude verroeste obus waarvan het stelsel
van de slagpin vervangen* werd doof een stukje wiek.

Dit tuig is niet ontploft,

D* AHHOKDISSEMSUT DIMT

l/ In de napht van 27 «p 28/7/1950 werden telefoon-,
draden doorgesneden langsheen de spoorweglijn Namen-Aarlen,
te CIHBY. x

Er heeft fcich een lichte vertraging voorgedaan in
het verkeer.
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C

2/ tijdens de nacht van 31.7 op 1.8. 1950,
zijn onbekenden binnengedrongen in de standplaats voor
" Ëtohelines ",in het Station van PIOREMES en hebben
er de glazen van de stookolief liters van 11 " Miohelihes"
weggenomen» waarbij deze laatste tijdelijk buiten ge-
bruik werden gesteld»-

A
E. ARROHPIS MCEB

l/ Tijdens de nacht van 24 op 25«7»1950 werd
een lading springstof geplaatst op de spoorlijn Brussel-
Aarlen, op het grondgebied van de gemeente OU.-

Dé lading kwam niet t©t ontploffing, daar
het aanzettingssysteem gebrekkig was.

2/ Qp 25.7*1950, rond 13 uur 30T, werden op
de spoorlijn JEJ/EBXIE-lUlK,grÊndgj@bied der gemeente
BOMAl»,d»or da machinist van een goederentrein, twee
ladingen springstof ontdekt, die geplaatst werden onder
de binnenste spoorstaaf van elke lijn.-

Elke lading was samengesteld uit 5 kar-
doezen dynamiet van 100 gram en van 2 kardoezen T. N, Té
van 100 gram en voorzien van één slaghoedje, -

De twee slaghoedjes waren verbonden met
een Biokf*rd-l*nt van 6 meter lengte, die aangestoken
werd. Deze aansteking werd echter niet gevolgd door
•ntploffing.*"

F.-AHKOKDI3SEMENT

l/ Op 24.7*1950, te 23 uur 26',is een tnt-
ploffingötuig, hetwelk geplaatst werd op de spoorlijn
jBrusselfAarlen^ep het grondgebied van de gemeente
lRECOGBB,tot ontploffing gekomen bij de doortocht van
[de snalfeein. iBj^ssel-Ba3el.'- In de mening dat het
slechts ging om een'verwïttigingsVspringbus,heeft de
machinist halt gehouden bij de eerstvolgende " Bloc "
•m te vernemen of het spoor vrij was. Op bevestigend ant-
woord heeft hij de trein opnieuw in beweging gezet. -

l Op de hoogte gesteld van hetgeen
l te gebeuren deed de stationsoverste van Jiibramont de
; geleiders van de trein ondervragen, tij dons hun door-
'i tocht te Aarlen, teneinde de juiste plaats te kennen
) van de ontploffing.-'
: Op de aangeduide plaats werd alsdan door
| de s liafci ons overste van libramont een neester~raillegger
\, die vaststelde dat een spoorstaaf door een
(ontploffing op een lengte van 36 om* was losgerukt.- ,

2/ Op 25.7.1950, rond 14 uur 30', werd te BER
ÏRIX^op de spoorlijn Bertrix-&cuyet,een springtuig ge-
vonden, op ongeveer 300 m. van de verbinding van deze
lijn met deae van Bertrix-Idbramont, en op ongeveer
150 m. van de spoorwegbrug van Blézy,-

« 4 * / » » •



- D e lading " plastic "-̂ springstof ,in rende
vorm ( met .ongeveer 12 on. doori^eter ) ,was Voorzien van een
slagh$edj@ in geel koper, -

g..*-

l/ • Op 20.7.1950 hebben onbekenden drie telefoon
palen doorgezaagd lange de spoorlijn; Hasseit-Haïnont, op het
grondgebied van 'de gemeente WI^öÉMAAX.-^

De palen zi$i op het spoor gevallen en de te
lef »ondraden werden gebroken» -

Het treinverkeer werd niet onderbroke-n . -

X

Op 25*7.1950, r,oïid O uur 30', hebben de in* % «.
zittende» van een autoWagen " GlTROEN 'f,donkere k.0ets^vqo"r?;ipii
van een plaat waarvan het nujnrier eindigt op ...694'fin de on**
geving van Ui^vel naamloze vliigsphriftsn uitgeworpen met
opschrift J " 1)0s discours s:.nt tei'minéSjinaint^nant les
^Oteö ï 'ƒ•*

I>e inzittenden van deze wagen zijn waarschijn-
lijk dezelfde als d,eze diè»ih de omgeving ven Jtfijvel en tus*
oen üubeke en fs-^öravönbïakel ( arrondissementen Nijvel, en
Bergen )»öp de op-enbare weg spè6ia3,.e nagels geworpen hebben

,jaet het doel de autobanden te doorboren»-
Deze voorwerpen zijn samengesteld uit twee

na@Bls,ln kruisvorm geplaatst en electrisoh gelast,waarvan
de armen,elk cngeve^er 12 00. lang,verwi^depd werden om een
Stompe hoek te vormen.r Op de grond geworpen, lig^n dege na- ,
gels onveranderlijk met drie punten naar beneden,terwijl de
viarde arm verticaal in de hoogte steekt»-

Van dit sooyt nagels
de streken van het land geworpen, en
- te RJXBHSARÏ ( arr. NIJVËL ) , de
- t« flQlRQHAlN ( arr., BERGEN ), op
- te CÜESMES ( arr. ysSBfSrtS ), 4é

l vermoedelijk ciët het doel de baM^p., te-
I Vrachtwagens welke de" soldaten verróerd^t
f °-5!Ë^25^ 3̂r_~SO" 1̂i-—&-̂ e "̂v®3.
P "" ~~~" ; " ~" ~ T i-*—v ..* -̂—,.

©ar in
*

30 op, 3l*7«195flfc

ven de,
met het

N,,
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Onderwerpt "Maandrapport betreffende in | <*$, / -
België ontdekte opslagplaatsen e./t
van Wapens en Munitie".-

Bij lagen : één.

* /

31 N€M@S3

ACD/

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een exemplaar van het maandrapport, betreffende
de gedurende de maand April 1950, in België ontdekte ge-
heime opslagplaatsen van wapens en munitie en gepleegde
diefstallen van wapens en munitie.

Naar U daaruit moge blijken, wordt onder 2e)-
melding gemaakt van de op 13 April 1950, in de - door
Mr.Zillinger~Molenaar te Wassenaar, bestuurde Dienstauto
van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, door de Bel-
gische douaneambtenaren te Wuestwezel- aangetroffen 14
stuks automatische pistolen, welke aangelegenheid U uit-
voerig werd gerapporteerd bij d.z.schrijven,Hoj218,d.d.
22 April 1950.

Van officiële zijde te Antwerpen werd vernomen,
dat gedurende de laatste maanden,in België geen - ter
vermelding in bijgaand rapport - gepleegde aanslagen heb-
ben plaats gehad.

W.-
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GEHEIÏvE OPSLAGPIAATSK1T VAN WAPENS EN MUNIÏIB

DIEPSÏAHJEW VAN WAPENS EN MUNITIE
m* •* ••*»•*«•**••• *-i •• w *» •* «n •» w «̂  ••, n •«*•**• wrMw**v*.i*tMVW*k«* 9» t* •* Mtt ** •* «* *̂  ̂  ««i

Op 5 April 1950 werd door de Rijkswacht een huis-
zoeking uitgevoerd ten huize van de genaamde H e r s t
Georges,wonende te Overijse ( arr» Brussel),Prans Verbeek-
straat nr. 133.- Op een achterkoer van bedoelde woning werden
tussen een hoop oud ijser gevonden :
- ongeveer 300 slagontstekers en 50 slaghoedjes voor obussen;
- een partij onschadelijk gemaakte brandbommenjWaarschijn-

lijk van Duitse oorsprong»-
M e r s t, die een ijzergieterij uitbaat,

verklaarde deze voorwerpen in 1945 als oud ijzer te hebben
aangekocht.- Ze zouden voor het merendeel voortkomen van
het buiten gebruik gestelde oorlogsmaterieel van de opslag-
plaats van " Welriekende - Groenondaal ",-

Op 13 April 1950, bij een toessicht uitgeoefend
door de toldiensten te Wuustwezel( arr. Antwerpen), stelden
deae laatste de aanwezigheid vast - in een personenwagen
van het Nederlandse Ministerie van landbouw te Den Haag -
van 14 automatische pistolen, merk F.ïï. , kal. 9 mn.-

De twee inzittenden :
2ILLINGER-MOLENAAR Johanyvan Y/assenaar ( Nederland) , en
DE GRAAUW Antoniussvan Beek ( Nederland),
beiden van Nederlandse nationaliteit, beambten bij hoger-
vermeld departement ,werden opgesloten ter beschikking van het
Parket te Antwerpen.»

De wapens en de personenwagen werden inbeelagge-
nomen. -

3°) Op -19 April 1950 ontdekten kinderen in een put
te Erquelinnes { arr, Charleroi ),een Amerikaanse buks, een
lader en 86 patronen»-

De schacht en de loop van deze buks waren in
twee delen gezaagd... Het wapen en de munities schijnen -
tamelijk lange tijd in het water verbleven te hebben.- Ver-

• t •/ « • •



moed wordt dat deze voorwerpen in de put geworpen werden
om ze te onttrekken aan de huiszoekingen die vroeger,niet
liet oog op het ontdekken van wapens,te ïürquelinnes gedaan
werden. -Ben klein provi sie tas, gemerkt iaat de beginletters
M.3J.,die vermoedolijk diende voor het vervoer van het wapen
en de munitie,werd insgelijks in dezelfde put ontuekt.- De

t

door de Rijkswacht verrichte opsporingen lieten niet toe
de minste aanduiding in ts wannen omtrent de eigenaar van
deae voorwerpen»-

A
4°) Op 28 April 1950,bij een huiszoeking gedaan bij

de genaamde C l e y n e n G-uillaume,landbouwer,wonende
te Oplinter ( arr, leuven),.Statiestraat, nr. 31&,werden
ontdekt en inbeslaggenomen :
- 2 mitrailleurgeweren ;
- l loop van Amerikaans mltrailleur.geweer j
- 2 mitrailletten ;
*• 10 oorlogsgeweren;
- 8 pistolen van verschillend kaliber ;
- 2 vuurpijlpistolen ;
- 3 jachtgeweren j ' (

- ongeveer 4100 patronen van verschillend kaliber.-

Al deze wapens en munitie bevinden zich in goede
staat van bewaring.- Betrokkene beweert een deel dezer voor-v
werpen gekocht te hebben van Amerikaanse en Engelse soldaten*
Andere zou hij gevonden hebben te Oplinter en te Tienen en
nog andere zouden voortkomen van een opslagplaats van wapens
en munitie die door de Duitsers in zijn boongaard werd.
achtergelaten.

C l e y n e n G-uillaurne gaat door voor een ver-
zamelaar van allerhande voorwerpen. Evenwel zou hij,volgens
de openbare mening,ook jachtwapens bezorgen aan wildstropers»
Hij doet niet aan politiek en het is niet gekend dat hij
in betrekking zou staan met een groepering met omverwerpend
karakter.- C l e y n e n werd ter beschikking van het
G-ere oh t ge s te ld»-

•oooOooo-



.- DIEN3TGEHEIM. 4 November 1949.

Onderwerpt "Maand rapport betreffende in ' 0 Hnu ,_ ... f, g jijyy^ |ŷ g ,

België gepleegde aanslagen, enz.".- _ ,_.„, '
3'M 51

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een exemplaar van het maandrapport betreffende de
in September 1949 in België plaats gehad hebbende aansla-
gen, ontdekte opslagplaatsen van wapens, munitie e.d. en
gepleegde wapendiefstallen.

Haar U daaruit moge blijken, werd gedurende
de maand September, geen enkele aanslag gepleegd, terwijl
in die periode ook geen opslagplaatsen van wapens en/of
munitie werden ontdekt.-

W.-



Herhaling der aanslagen gepleegd sinds l Januari 1949.

In Januari 1949 2
In Februari 1949 2
In Maart 1949 l
In April 1949 O
In Mei 1949 3
In Juni 1949 O
In Juli 1949 l
In Augustus 1949 l
In September 1949 O

MMMM***>*»I
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&EHEÏME OPSMGPMAÏSEI VAN WAPSIS W MUNITIE
DIEPSÏAI.IEI VAN ?/A£S$S EU MUUIÏIE

Op 27 September 1949» rond 21 uur, .hebben
drie tot vier onbekenden, bij middel van vernieling van een
uitstalraam, een diefstal gepleegd ten nadele van de wapen-
handelaar B r u n e l i e Benoft,wonende rue de l*H8pital-
Notre-Dame, 24, te Doornife ( arr» Booiniilc }»»

De hierna vermelde wapens» die aieh in de uit-
stalling, bevonden? werden gestolen t

een pistool» merk " fH % kal, 6>3§ mm.> nr. 85158 j
een pistool* merk H FN **,kal« 6,35 i»» P J»* 77202 j
een |>istool, merk ** MEIIOR '% kal. 6>35 mm«, nr. 52049 i
een pistool, mer& M PH w , kal, 7,65 aaui nr. 116»976 f
aeE pistool met lange loop, kal. 22, nr* 023.6 j
eea pistool iaet korte loop,kal,'- 22» nr» 03O9 J
een iüchtpistoolf• merk " WSKtA.Ii *',-

i /

De daders van deae diefstal verplaatsten aioh
in een feraoQenwagen, merk ** CüEROEJT '%donkerkleurige koets»
vooraien van een Belgische plaat dragende het nummer 608»68§j
de&e plaat werd echter vala bevonden** Zij hebben üwi vlualit
gedekt door meermaals te vuron*-



f f) \2^ ' h
Ho: 422» - DIEHSTGEHEIM. ^ 24 Septembet «JS&&EP. 1949

Onderwerp : "Maandrapport betreffende in
België gepleegde aanslagen,

Bijlagen * twee.

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een exemplaar van de rapporten, betrefiende de in
Juli en Augustus 194-9 in België plaats gehad hebbende aan-
slagen en ontdekte opslagplaatsen van wapens, munitie, e. d.



10 '
Rond 2 uur 30' werd een aanslag bij middel van, ^

springstof gepleegd tegen de herberg M TOUR 'ÉIFFElfJ Markt*
straat, 60, te Sint* «Toost-ten-ïïoode , uitgebaat door de ge-
naamde V e r m a s s e . n Charles.* Het tuig, waarschijnlijk
een MILIS -granaat, werd van buiten uit door een vensterruit
in de drankgelegenheid geworpen,waar het dicht bij een
radiatbr viel en lichte materiële schade veroorzaakte,- Deze
aanslég schijnt te zijn gepleegd door een onbekende die door
een ge buur werd opgemerkt, toen hij, onmiddellijk na de ont-
ploffing, wegvluchtte p- Het ingestelde onderzoek liet niet tce

• de drijfveer van cleae aanslag te bepalen en de daders er van
te. vereenzelvigen.-.

'OOOOOOO-
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- 3 *>

GEHEIME OMLAGPLAAISEÏT VAN WAPENS EN MUNIÏIB

VAK WAPENS EN MNIÏIE

1) 'Op 27.6.1949, tijdens een' huiszoeking welke door
de gerechtelijke politie gedaan werd ten huize van de genaamde
T r in e Raymond-Jules, wonende te Barvaux ( arr, Marohe ),
rue Avant-Poht, 72,werden ontdekt en inbeslaggenomen :

! ' - ••

- l kleine Amerikaanse buks ( repeti-èiekarabi jn )|
- 298 patronen ; ,.
- 3 laders } "
-' l tas met onderhoudsbenftdigdheden.*

T r i n e Raymond, die sinds korte tijd als tol-
beambte in funotie is aan de Duitse grens,heeft verklaard dat
ie buks voortkwam van een koop die hij, in deae streken, afge-
sloten had met een onbekende.-

• '_ • A

2) Op 11.7«1949,tijdens öe • door de rijkswacht ten
huize van de genaamde Ju! e y e r Joseph,bOsarbeider»wonende te
Butgenbach ( arr. Verviers ),nr* 24, gedane huiszoeking,werden
volgende wapens en munitie ontdekt t

- l Duits initrailleur-'geweer ;
- l Amerikaans geweer RIPPIE }
-.2 Duitse geweren MAUSER ;
- l rol ontstekingswiek |
«•l doos raet 13 sohokbuisjes ;
- 4 vuurpijlen ? '
- 161 patronen 7mm65» voor MAUSERrgeweer j •
«• 35 patronen 9mm., voor mitraillette j
- 9 patronen 9mm», voor pistool j
«'l Duitse bajonet j , .
— 2 Amerikaanse ba jonnetten ;
- 2 Duitse dolken i
•• 2 Amerikaanse dolken j
- l Amerikaanse metalen knuppel }
- l gummistok,-. .

Uit het ingestelde onderzoek blijkt dat M e y e r
Joseph deze opslagplaats op eigen initiatief vormde en dat hij
niet voor rekening van een »f ander organisme met omverwerpend
karakter handelde,-

xxx /i ••••»-»/*•*
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3) ïerloops een huiszoeking, op 26.7.1949 door de

rijkswacht gedaan bij de genaamde C h a b o t e a u Jacky,
dagloner, wonende te Waha ( arrl Marohe ),werden inbeslagge-
nomen. :

» l Duits geneer in goede staat J
- l loop voor Duits ,geweer \l Duits geweer met gebreken kolf r'

- 1978 patronen voor raltrailleuse j
- 438 patronen voor mitraillette j
- 112 patronen voor pistool, kal, 9 tam* ï
- 540 patronen voor pistool, kal» 12 mm.«

Betrokkene, die nog met zi$n ouders woont,had
deze wapens en munitie zonder medeweten van deg»e. laatsten ver-
stopt op een valse aolder achter een hoop hout,-

C h a b o t e a u Jacky en de 'leden -ziener fa»»
railie staan goed aangesohreven.- Zij staan niet bekend cm er
gedachten met omverwerpend karakter op na te houden*;*

A
4) » Op 27.7.1949r.tijdens een ittiisaoekirjig in de

woonst van de genaamde D e s o u y f f e l e é r Bugèiie,
bankwerker, wonende te TUbiae ( arr* ïïijVel )»rue de Merchiti»
l,werden door de rijkswacht volgende 'wapens en munitie ont-
dekt . i

- l Duits.mitrailleurgeweer;
-' 2 Duitse oorlogsgeweren j
- l bajonet f ,
- 510 Duitse corlogspatronen j
- 40 ontplofbare granaten met greep ;
- l getrokken geweer «p, .

D e s o u y f f e -!• e- e r . Eugène'is een geweaen
lid van de wserstandsbeweging O,F»>vanwaar de wapens, schijnen
voort, te komen.- Hij staat niet 'bekend om deel uit te maken
van eender welke beweging met opipuiend karakter,*- Hij werd ter
beschikking van het Gerecht gesteld, maar zijn aanhouding bleef

«

niet behouden•"*• . '

-ooOoo-



A A N S L A G E N

Op 23.8,1949,' rond 22 uur 15'7werd een vuursohot
gelost op de genaamde V r a n k e n n e Albert,toen deze
ziöh in zijne woonst bevond,gelegen rue A. Iibertf18, té
BAS-»OHA, gehucht Java»» Het schot werd van buiten af afgevuurd*-
De kogel doorboorde een venster en ,ging verloren in een plaats
die als rommelkaraer dienst doet,zonder V r a n k e n n e ge-
raakt te bobbenf•» Men bezit niet de minste .aanwijzing cmtrent
de dader of de drijfveer van deze aanslag,- Waarschijnlijk
,is er een liefdezaak in het spel»- Het is zelfs niet;
lijk,volgens het gedane onderzoek* dat het hier enkel om
een geveinsde aanslag gaat,»

•oooOooo-—- —
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GEHEIME OPSLAGPLAATSEN VAl WAPENS EN MUÏÏITIB
. DIEFSTALLEN VAN WAPENS EN MUNITIE

* Öp 5«8»1949 * tijdens een door de rijkswacht ten
huize van de genaamde M i o h i e l s e n Jaak,landbouwer^
van •.(<=>flgr3,flftflsfc nationaliteit,wonende Hoge Meerheit,18, te
BRECHT ( arr* Antwerpen ),uitgevoerde huiszoeking*werden vol-
gende -wapens? munitie en stroperstuig cntdekt en inbeslagge»* »
noment-
»• l Duits oorlogsgeweer,kaliber 1,65 mm., model 1938, nr;975.f
- 1649 patronen v*>or oorlogegeweer ; /
- 1 patroon voor mitraillette ;
- 2 Duitse handgranaten en 6 dito houten handvatten;
- 2 laders van mitraillette " STEN "}
•• 3 patronen voor pistool, kal.7,65 mm,;
- 3 lederen patroontassen, Duits model j
- l vouwbaar jachtgeweer, kal. 16 mm*, nr« 917 l
- l lichtbak met aoou j
- l Engelse autophare, kunnende dienen als lichtbak ?
é 12 patrone-n voor jachtgeweer ;
•«- l loop voor mitrailleurgeweer " BREÏÏ ".-

M i c h i e l s e n heeft beweerd dat de wapens
en munitie bij de bevrijding te zijnent werden achtérselaten
door de Canadeese troepen»- Betrokkene staat bekend als wild»
stroper maar staat niet aangeschreven als üioh bezig houdend
met politieke- Proces-verbaal Werd te zijnen laste opgemaakt,-

A

2) Op 10.8.1949,tijdens een huiszoeking door de
rijkswacht uitgevoerd ten huize van de genaamde C a l l e -
w a e r t Remi, te BSCAftAFFLBS ( gerechtelijk arr, Doornik ),
werden ontdekt en inbeslaggenomen i
» l trommelrevolver, kal* 12 mm.}
- l vernikkelde trommelrevolver,kal. 7mm65 ;
- l trommelrevolver, kal, 6mm35 j
- l repeteerrevolver met opzet f
» l doos met 3 schokbuisjes ( Engels type )j
- l vouWbaar geweer, kal, 20 mm»;
~ l getrokken buks, ka.1. 6 mm,}
- l pistool vuurpijlwerper zonder merk ;
» 2 bajonetten " Legertype " ;
»• l geweerloop, buiten gebruik ;
- l houten doos met 21 oorlogspatronen voor geweer ;
- 29 patronen met kogel, kal * 9 mm», voor pistool G-,P. j
-- 4 patronen, kal» 12 mm.j
- 2 patronen, kal.6mm35 f •
- 3 patronen, kaï, 7mm65 j .
- 145 kogeltjes,kal. 6mmf;
.« 2 patronen, kal, 20 mm. ,met Irorr;oV-y''iQ.nr* 4 J
- 20 nieuwe ledige hulzen, kal. -ó
- l kuisstok*- '

*«•/»»»



Deze wapensv en munitie werden inbeslaggenomen
|en .proces-verbaal werd opgesteld ten laste van betrokkene,
Jdie het voorwerp uitmaakt van geen enkele ongunstige inlioh-
Jting en die niet bekend staat als zich bezig houdend met
)ólitiek.

3) Op 17.8.1949 heeft de rijkswacht, ten huize van
de genaamde P a n i e" r Edgard, wonende Avenue de Vaterloo?
74» te CHARLEROI ( arr. Charleroi ),inbeslaggenomen t
* 2 MlLLS-grenatenj
» ,1 brandbom met vleugeltjes j
* l;lading dynamiet ingesloten in een metalen buisje.*

De zoon van betrokkene, P a n i e r Armand, 16
jaar eud, student in de geneeskunde,heeft verklaard deze
voorwerpen van Amerikaanse militairen ontvangen te hebben,in
1944 of 1945» en ze behouden te hebben als aandenken. Er dient
opgemerkt dat de granaten geen poeder meer bevöuton** P a -
n i e r Armand, zowel als zijn vader, staat zeer goed aange-
schreven,-* Deze zaak werd zonder gevolg gerangschikt.»

-oooOooo-


