
De acht van Stanleystad 

 

Reisverslag door  Congo, een mensonterende gijzeling van acht Militairen waarvan er drie reeds 

gestorven zijn.  

  

Geachte Vrienden  

 

“DE ACHT VAN STANLEYSTAD”  Dit boeiende boek is zeker een aanrader !!! 167 Blz  

 

Wij zijn zes maanden gefolterd en mishandeld geweest door de rebellen in Congo.Waar ik nu nog steeds 

de gevolgen van draag. Het boek is niet geschikt voor gevoelige lezers.  

Psychologische begeleiding bestond nog niet, wij hebben alles zelf moeten verwerken . Marico getuigt.  

 

Ter info: 

Mijn naam is Roland Marico geboren te Vlamertinge Brandhoek (Ieper) 1941 en woont nu te 

Leopoldsburg 3970 in de Guillaumelaan 5  

GSM. 0475664281 TELF: 011-747782 Belgie  

E mail : roland.marico@telenet.be  

 

Link http://www.congo-1960.be/rolandmarico.htm  

 

Als jongen van 19 jaar ben ik als militair tweemaal naar Congo gezonden 1960 en1961, daar heb ik zes 

maand gevangen genomen geweest door de rebellen.  

Wij zijn gefolterd en mishandeld. Vele Belgen zusters en paters en broeders en andere Religieuzen zijn 

vermoord.  

 

Mijn goede vriend Frans Alaeys uit Vlamertinge (Piloot) heeft zijn leven gelaten in Congo. Ze hebben 

hem nooit meer terug gevonden. De vliegbasis van Koksijde is naar hem genoemd  

 

Momenteel is het boek DE ACHT VAN STANLEYSTAD uit. Het heeft ongeveer 2 jaar in beslag 

genomen om al de nodige gegevens te verzamelen en te verwerken. Het is een waar gebeurd verhaal dat 

handelt over 8 Belgische soldaten, waarvan ik er een was. Zes maanden krijgsgevangen, in een hel van 

een Congolese gevangenis waar mishandelingen en folteringen dagelijks gebeurden.  

Een verhaal waar men dagelijks in doodsangst en in dramatische onzekerheid moest leven. In de kranten 

werden hardnekkige geruchten verspreid met de melding over onze terechtstelling Het was op dat 

ogenblik dat Lumumba vermoord werd.  

 

Indien U het rijk geïllustreerde boek (167bladzijden) in uw bezit wilt krijgen kan dat voor de spotprijs 

van 14 euro betalen + verzendingskosten na ontvangst.  

Mijn adresgegevens:Marico Roland Guillaumelaan 5  

3970 Leopoldsburg(: 0475/66 42 81--- 011747782 E-mail: roland.marico@telenet.be telefoneren, 

mailen, opsturen, of er zelf er omkomen er wordt een overschrijving bij het boek gevoegd.  

 

Met de sympathie van DEXIA Bank.  

Het boek is geschreven voor deze vreselijke herinnering te bewaren.  

 

http://nl.netlog.com/go/messages/send/receiver=roland.marico@telenet.be
http://nl.netlog.com/go/out/url=http%3A%2F%2Fwww.congo-1960.be%2Frolandmarico.htm
http://nl.netlog.com/go/messages/send/receiver=roland.marico@telenet.be

