
Magery André °1936 
 
 

Jeugdjaren 
 
André Magery werd geboren op 23 maart 1936 in het dorpje Morhet in het arrondissement 
Bastenaken, nu een deelgemeente van Vaux-sur-Sûre. Kreeg hij de familienaam van zijn moeder 
of van zijn biologische vader? 
 
Het gezinsleven en de opvoeding waren niet normaal. De moeder van André Magery verkeerde in 
een slechte gezondheid. De verstandhouding tussen André en zijn moeder was niet zo best. Maar 
ja, ook de moeder had een slechte reputatie. Officieel was ze nooit gehuwd. Ze woonde wel als 
koppel samen met een "bijzit". De biologische vader van André overleed op jonge leeftijd. Of André 
nog broers of zussen had, is (tot op heden) niet bekend. 
 
Het ouderlijk huis werd omschreven als een krot. De bewoners trokken hun plan, zo goed en zo 
kwaad het mogelijk was. Er was geen drankmisbruik in de familie. En niemand van de familie was 
ooit geïnterneerd. 
 

Beroepsleven 
 
Na zijn lager onderwijs werkte André Magery als boerenknecht bij een landbouwer. Waarom hij op 
een bepaald moment zijn werk verloor, is niet bekend, maar het is juist dan, dat hij werd opgepakt. 
 
Volgens de moeder was André een brave jongen met een zacht karakter. Hij hielp haar in het 
huishouden en hij had een goed aanzien in het dorp, aldus zijn moeder. 
 
 

Landloper 
 
André Magery was nog maar 23 jaar toen hij in Fleron (nabij Luik) werd opgepakt. Officieel woonde 
hij nog bij zijn moeder in Morhet. De rechter stuurde hem als landloper naar de Rijks-
weldadigheidskolonie van Wortel. André Magery arriveerde er op 2 maart 1959. 
 
Volgens de directeur van Wortel was André Magery een beetje simpel, maar zijn gedrag was 
"regelmatig". Tijdens zijn kort verblijf in Wortel kreeg hij geen bezoek van zijn familie, maar ja, dat 
was nogal ver ook. Toch vroeg zijn moeder of André terug naar huis mocht komen, wat blijkbaar 
ook gebeurde. Na een maand verblijf in Wortel vertrok hij op 3 april 1959 naar Sibret, evenals 
Morhet een deelgemeente van Vaux-sur-Sûre. 
 
André Magery zou maar één keer in de gevangenis verblijven. Hij had een blanco strafregister. De 
voogdijverslagen na zijn invrijheidsstelling waren allemaal positief en zowel hijzelf als zijn moeder 
waren blijkbaar tevreden. 
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> Cavagakaart van de Rijksweldadigheidskolonie te Wortel. 
> Strafdossier. 
 


