Donderdag 11 mei 1916 – ochtendeditie
Gen berichten over België.

Donderdag 11 mei 1916 – avondeditie
Berlijn, 11 mei. Officieel: Duitse vliegtuigen hebben Duinkerken en
het spoorwegemplacement bij Adinkerke met bommen bestookt.
Voor de gezinnen van Belgische gesneuvelde of vermiste militairen.
Wij hebben kort geleden reeds medegedeeld, dat de Belgische
minister van oorlog heeft beslist, dat aan de nabestaanden van
Belgische soldaten en onderofficieren, die tijdens deze oorlog zijn
gestorven of sedert zes maanden vermist en vermoedelijk
gesneuveld zijn, eenmaal een buitengewone en onmiddellijke
onderstand zal worden verleend, onder de volgende voorwaarden:
1. Een minimumondersteuning van 150 F af. Een maand wedde of
soldij aan de weduwe van de overleden of de vrouw van de
vermiste militair;
2. 150 F aan de gezamenlijke kinderen beneden de leeftijd van 18
jaar van de militairen, welke weduwnaar of wettelijk
gescheiden waren;
3. 100 F aan het naaste familielid in opgaande lijn van de militair,
die ongehuwd is of weduwnaar, hetzij wettelijk gescheiden,
zonder kind.
Het officiële Belgische comité voor Nederland verzoekt ons thans het
volgende mede te delen:
De personen, die voor deze ondersteuning menen in aanmerking te
komen, worden verzocht hun namen op te geven, hetzij rechtstreeks

of – bij voorkeur – door bemiddeling van een plaatselijk Belgisch
comité, aan het secretariaat van het Officieel Belgische Comité,
Nassau Zuilensteinstraat 21, Den Haag. Dit comité zal dan zorg
dragen dat zij binnen enkele dagen formulieren ontvangen, die ter
aanvraag moeten worden ingediend, met inlichtingen omtrent de
noodzakelijke bewijsstukken, die moeten worden overgelegd aan het
Belgische ministerie van oorlog.
Er wordt, bij de uitbetaling van bedoelde ondersteuning geen
onderscheid gemaakt of de afgestorvene aan verwonding of ziekte is
overleden, en er wordt geen onderzoek gesteld omtrent de geldelijke
toestand van de rechthebbenden. Ouders, die meer dan één zoon
verloren hebben, kunnen voor elk van hen de ondersteuning
genieten.

