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De tweede belangrijke gebeurtenis die haar glans verloor, alhoewel
Korpsmaaltijd
ze veel licht verspreidde, was Kerstmis. Maria en haar kind, de herders,
Brussel
koningen, os en ezel werden vervangen door een namaak Sint-Niklaas,
Voor U ………
Het eerste en zeer belangrijk sprookje waarvan ik afstand moest doen
was Sint- Niklaas. De brave man bracht ons elk jaar het gewenste
geschenk, voor zo ver het in de mogelijkheden van de Heilige Man lag.
Tussendoor kon nog een snoepje verkregen worden met onze schoen
en de traditionele wortel of het stukje suiker voor de schoorsteen te
plaatsen en dan ’s morgens een voorschoot te vinden.
Niemand had er moeite mee dat de Piet zwart was. Ook toen we
wisten hoe de vork in de steel zat, probeerden we nog onze omgeving
te overtuigen dat we onwetend en onschuldig waren. Maar opeens
was 5 of 7 december evenwaardig aan de zesde.

maar de romantiek verdween. Hoe ontroerend dit feest kon zijn wil ik
met een paar voorbeelden illustreren.
Op kerstavond trokken we met de familie naar het militaire kamp (in BSD), waar de miliciens een
Kerstspel opvoerden, dat al een beetje modern was, en waar we de militairen van dienst een klein
geschenkje (een beetje snoep) aanboden. De dankbaarheid en ontroering waren hartverwarmend.
Als we dan door het bos huiswaarts reden, zagen we niet de te volgen ster, maar een paar reeën, die
ons gezelschap hielden, tot grote vreugde van de kinderen.
Ook mijn tweede verhaal is ontroerend. Op Kerstdag voeren de verstandelijke gehandicapten,
die nog dikwijls met een lichamelijk probleem gezegend zijn, van een plaatselijke instelling, het
Kerstspel op, met een minimum aan attributen. Wanneer de heilige familie aan het motel belandt,
waar de wrede herbergier hen de deur moet wijzen, kan deze het
niet over zijn hart krijgen, valt volledig buiten zijn rol en noodt de
vluchtelingen binnen. Ik heb nooit een aandoenlijker
toneelspel beleefd.
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Redactioneel
Jaja,

’t is waar, ik had het Michel beloofd, na enig aarzelen weliswaar, een redactie-artikeltje op
te stellen voor één van de volgende nieuwsbrieven… dat mag toch niet zo moeilijk zijn, nietwaar ?
Daarom op een ochtend met een frisse kop de laptop geopend om frisse ideeën te spuien om een aanvaarbare
tekst te baren ! De barensweeën waren niet van de poes ... in mijn hoofd uiteraard ! …, maar ja, belofte

aan de slag núúú !
MET DE … REDACTIE . . .!!! ALLOO

maakt schuld en dus … ;

ALLO !...

? Bij
? ?het nieuwe jaar is het misschien goed eens achterom te kijken naar de activiteiten van het vorige, een soort
retrospectieve dus, waaruit we eventueel kunnen leren hoe we het dit jaar nog beter kunnen doen.
Ik ben dan ook gaan grasduinen in onze eerdere NB’s , en... wat hebben we daaruit geleerd ?
Om te beginnen heel heuglijk nieuws, namelijk het aantreden op 4 maart van onze nieuwe secretaris,
Lambert Swennen. Hij werd door ons bestuur met het nodige trompetgeschal en vlaggezwaaien ingehaald.
Nu nog een nieuwe voorzitter en we zitten helemaal op het goede spoor; alhoewel ik de indruk krijg dat
Herman zich in deze functie zeer goed in zijn vel voelt !
Nadien zijn de activiteiten, een beetje samen gebracht al naar gelang de aard van het beestje.
Om te beginnen de administratie, namelijk, onze Algemene Statutaire Jaarlijkse Vergadering (zeer
plechtig, he !). Zaal Elysée Genk op 12 februari: alle aspecten van de werking van onze kring werden onder
de loep genomen, reizen, financiën, enz. Nadien was er nog een spreekbeurt met power point assistentie over
het plannen van onze erfenis, (nu reeds ?)
Dan krijgen de feestelijkheden de aandacht, om te beginnen met, op 21 juli onze vermaarde braai in
de Hoeve Dewaleff, sinds mensenheugenis een geesteskind van Herman. Op 19 november was het de beurt
aan ons korpsmaal … in de villa Astrid Leopoldsburg. Beide festiviteiten werden een reuze succes, zowel
qua kwaliteit van het aperitief en de menu (felicitaties aan de messbeheerder en zijn personeel) en bovendien
bij beide gelegenheden een zeer grote deelname van onze leden.
Naar de reizen en uitstappen dan; vooreerst dient vermeld dat reeds van in 2012, Eddy en Leon zich
ontfermden over de voorbereiding van de meerdaagse reis naar Slovenië voorzien in de maand juni; het
verslag vonden we in het NB van juli-augustus met een zeer uitgebreide fotoreportage.
En dan uiteindelijk onze uitstappen:
Op dinsdag 12 maart gingen we naar de expo “ de Golden Sixties” in station Guillemins te Luik,
Tintin, Simenon, Kennedy, Che Guevara, enz …, gerenommeerde personages uit ons gemeenschappelijk
geheugen en dit alles onder de leiding van JP en … met de onvoorstelbare avonturen achteraf van onze
trein- en sneeuwreizigers van en naar Hasselt.
Nadien de “Etrusken”, “una storia particulare”, weet ge nog ? Het Gallo-Romeins Museum in
Tongeren op 9 april, de moeite, hé en wie herinnert zich niet het zeer plezierige bezoek aan het begijnhof
“Beghina”. Je zou zelf begijn willen worden.

Dan was het de beurt aan Jules om ons uit te nodigen voor een bezoek aan Herkenrode op
14 mei, één der rijkste vrouwenabdijen van de Nederlanden...zeshonderd jaar vrouwengeschiedenis en
toch ook een abdijbier, da’s straf, hé! Over de Herborist en zijn kruidentuin nog maar gezwegen.
Limburg en bosland ? ? ? En toch, op 14 augustus trokken we naar Hechtel Eksel om er onder
deskundige leiding van de chef-boswachter het bosland te ontdekken,...het treehouse, de wandeling, de
4x4’s (spijtig vervangen door een bus), , de goeie koffie en …….. en nadien het gesmaakte verslag
van LVDB.
Op 10 september ging het onder leiding van Anny richting Mechelen: de mooie binnenstad, het
gerechtshof, de St Rombouts-kathedraal en na het lekkere middagmaal, naar het museum van de
Dossin-kazerne om de gruwel van de deportatie van zoveel mensen niet te vergeten.
Beringen mijn (B-mine voor de modernisten) op 08 oktober was ons bezoek meer dan waard. De
story van al die slaven van het zwarte goud op 800 m diep onder de grond; petje af ! Namiddag naar
de Fatih-moskee waar een autochtone gids ons een dieper inzicht gaf over de filosofie van de islam.
Op 04 december was Herman (wie anders ?) weer aan de beurt met zijn klassieke bezoek aan
Brussel. Na een drankje aan de bar mochten we een smakelijk middagmaal genieten in de Prins Albert
mess. En dan harop, naar de grote markt voor een bezoek aan het museum van het broodhuis.
Tot hier het overzicht voor 2013, maar het is niet gedaan; ge kunt moeilijk de boeken sluiten, zonder even
in 2014 te gaan neuzen ! Israël, een grote meerdaagse reis, een uitdaging...; Willy is de initiatiefnemer
en dat belooft ergens midden 2014 een memorabele onderneming te worden… duimen maar !
Ik wens u allen nog een zeer gelukkig nieuwjaar, een bovenste beste gezondheid en veel
meeval in al uw ondernemingen. Ik laat u opmerken dat u niet teveel goede voornemens
in gedachte moet opslaan; meestal zijn deze een maat voor niets. Niet argumenteren, ik spreek uit
ervaring !
Om af te sluiten, heb ik toch nog een beetje van een verrassing, namelijk een gedichtje,
dat niet direct paste in het NB nov-dec 2013, maar nu toch wel best door de beugel kan;
Louis Verbeeck, doet dit een belletje rinkelen ?
Wanneer ik dood en ver van hier
Uit een bundel van “Vergulde ramenassen” (1960):
Zal liggen onder groene grassen
“Grafschrift van mijn voeten”.
Zet dan geen bloemen op mijn zerk
Tot een volgende keer, misschien.
WJS.

Stouw geen fanfare naar de kerk
Maar zorg dan dat mijn schoenen
passen
Want ver zal ik nog moeten gaan
Om in het paradijs te mogen…
Lees dus geen rede op mijn graf
Al schrijft ge ze waarschijnlijk af
Maar denk eens aan mijn eksterogen.

_________________________________________
Vrouwen vergeten hun oude liefdes niet .....
Tijdens het weekend bezocht ik met mijn vrouw een disco.
Op de dansvloer gaf een man een geweldige breakdance - moonwalk achterwaartse flips, enfin... het ganse gamma ten beste.
Mijn vrouw keerde zich naar mij en zei : "Zie je die man daar?
25 jaar geleden vroeg hij mij ten huwelijk maar ik liet hem vallen voor jou."
Zeg ik : "Het ziet er naar uit dat hij dat steeds nog aan 't vieren is".
Nu spreekt ze weer niet meer tegen mij!!!

Mevrouw

Alda Sevens

echtgenote van Cdt Vl b.d. Jan Mannaerts
Geboren te Lommel op 22 juni 1934 en omringd door haar
familie thuis overleden te Lommel op 8 december 2013,
gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.
De verrijzenisviering vond plaats
op vrijdag 13 december 2013 om 10.30 uur in
de decanale kerk St.-Pietersbanden te Lommel-Centrum.
Hierna werd ze begraven op de begraafplaats van Lommel-Centrum.

Met U zijn er geen verten meer en alles is nabij.

Mevrouw
Greta DE SCHUTTER
Echtgenote van Romain CHRISTIAENS

Zij werd geboren te Sint-Niklaas op 31 mei 1934
en is overleden in het Mariaziekenhuis
te Overpelt op 2 januari 2014.
Na de crematie te Hasselt werd de urne in
besloten kring begraven op de stedelijke
begraafplaats van Peer

Namens KVOO Limburg hebben wij aan de familie onze gevoelens van
deelneming aangeboden

Verslag bestuursvergadering

13 januari 2014

1. Aanwezigheden: alle bestuursleden zijn aanwezig
2. Om 1800 u zijn commissarissen Desimpelaere en Peltier aanwezig om de financiële boekhouding
te controleren. Het resultaat wordt bekend gemaakt op de algemene vergadering.
3. Er zijn geen opmerkingen binnen gekomen over het verslag van de vorige vergadering
4. Verslagen van onze activiteiten: er wordt afgesproken dat alle verslagen van activiteiten naar de
secretaris gestuurd worden die ze doorstuurt naar KVOO-nationaal en naar onze redacteur van de
nieuwsbrief. Het zelfde geldt voor foto’s
5. Verdeling taken bij een overlijden:
secretaris:
-verstuurt bericht naar KVOO-nationaal
-zendt een postogram naar de familie
-verwittigt alle leden
Jules Neven: verzorgt het sociale aspect
regioverantwoordelijke: zorgt voor een kroon vanwege KVOO-Limburg en gaat in overleg
met de secretaris als afgevaardigde naar de avondwake of rouwdienst. Een kroon is enkel voorzien
als het om een overleden officier gaat.
6. Ledenbestand: momenteel hebben 129 leden hun bijdrage betaald voor 2014. In principe moet
iedereen betaald hebben voor 31 december van het vorige jaar. Wie op 31 januari nog niet
betaald heeft ontvangt een rappel. Wie op 28 februari dan nog niet betaald heeft wordt geschrapt
van de ledenlijst ( zie huishoudelijk reglement )
7.Patrimonium KVOO-Limburg: onze kring beschikt enkel over een financieel patrimonium.
8.Omnium – verzekering voor bestuursleden: de secretaris zal de mogelijkheid en de voorwaarden
nagaan of de bestuursleden omnium- verzekerd kunnen worden voor verplaatsingen in het kader
van onze activiteiten.
9. Het draaiboek van onze algemene vergadering wordt doorlopen. en de laatste hand wordt
gelegd aan het nieuwjaarsbanket.
10.Michel Thielens stelt de inhoud voor van de volgende nieuwsbrief.
11. De regioverantwoordelijken worden herschikt.
Vanaf heden is verantwoordelijk
regio Noord: Geert Stevens
regio Oost: Willy Verghote
regio West: Luc Van Camp
regio Zuid: Jules Neven
12. Vanwege onze voorzitter: De Club Prins Albert in Brussel wordt heringedeeld. Een gedeelte zal
waarschijnlijk bestemd worden voor buitenlandse ambtenaren die in Brussel werken. De bijdrage
voor lidmaatschap is 40,00 €.Vanaf de reorganisatie is een “duty-officer “ 24 u op 24 u aanwezig
13. Leon Monsieur bezorgt jaarlijks, begin januari, aan het Provinciecommando volgende
documenten: verslag algemene vergadering, ledenlijst en de financiële balans.
14. Volgende vergadering heeft plaats op 03 maart 2014 om 1930 uur.
Lambert Swennen, secretaris.

Verslag commissarissen

13 januari 2014

VERKLARING VAN NAZICHT DER
BOEKHOUDING
DIENSTJAAR 2013

Wij ondergetekenden, Desimpelaere Jacques en Peltier Noël, aangesteld door de
Algemene Vergadering van 12 februari 2013, hebben het volgende mede te delen
over de boekhouding van het jaar 2013 van KVOO Kring Limburg nadat op 13
januari 2014, in aanwezigheid van de Voorzitter, de Penningmeester en de
Secretaris de verificatie of controle werd uitgevoerd.
Als algemene punten valt aan te halen:
1. Er werden geen verhandelingen in contanten uitgevoerd, er is dus geen baar
geld voorhanden.
2. Buiten het beheer van onze bankrekening, BE33 9611 9514 0046, is er nog de
beleggersrekening, BE70 9610 9514 0625 (een zogezegde spaarrekening).
Buiten deze beide is er geen andere financiële imputatie.
3. Het financieel beheer gebeurt er volgens titel 5 van het Huishoudelijk
Reglement.
4. Schenkingen zijn vanzelfsprekend toegelaten gezien ze ook niet verboden
worden in het Huishoudelijk Reglement.
Wat het financieel beheer betreft is het volgende aan te halen na onze
verificatie:
1. Het beheer van 2012 werd correct overgedragen naar het jaar 2013.
2. Met maandelijkse steekproeven werd aangetoond dat iedere inkom en
uitgave gerechtvaardigd was. Deze steekproeven behelsden de correcte
inschrijvingen in het kasboek met de staving door een bewijsstuk, geparafeerd
door de voorzitter en tevens met de bevestiging van een correct bankuittreksel.
3. De uittreksels van de beleggersrekening waren eveneens correct.
Als besluit hebben we dus vastgesteld dat de boekhouding juist en zeer
zorgvuldig werd bijgehouden door onze penningmeester. Hiertoe onze oprechte
dank.
Wij verzoeken dus de Algemene Vergadering van 11 februari 2014 de ontlasting
te willen geven aan het bestuur en in het bijzonder aan zijn penningmeester en
dit voor rekeningen anno 2013.
Commissarissen
Peltier Noël

Desimpelaere Jacques

Uitnodigingen
ALGEMENE VERGADERING KRING LIMBURG 2014.

Wanneer?
Dinsdag, 11 februari 2014 om 13.30 hr.
Waar?
Feestzalen Elysée, Koerlostraat 19 te 3600 GENK
Programma:
13.30: onthaal met koffie, thee, water, fruitsap, versnaperingen
14.00: aanvang vergadering
Agenda
-woordje van de Voorzitter
-verslag nazicht boekhouding 2013 door de Commissarissen
-financieel verslag door de Penningmeester
-aanduiding Commissarissen 2014
-overzicht activiteiten 2014 door Willy Verghote
-schriftelijke vragen. Dienen toe te komen op het
secretariaat voor 31 januari-vragen en suggesties
15.30: einde vergadering: assortiment broodjes en taart, glaasje bubbels.
16.30: conferentie door Dhr Roger RUTTEN, historicus met als onderwerp:
“De collaboratie en het verzet in Vlaanderen tijdens WO II”.
18.00: einde.

Dit is toch een glimlach waard !
*Lotto
hij: schat, wat zou je doen als ik de Lotto win?
zij: ik neem de helft en ik vertrek
hij: mooi, ik heb 12 euro gewonnen, hier heb je 6 euro. Tot ziens!

*Ware liefde
Een stelletje ligt in bed
hij: 'zeg me de drie woorden die geliefden voor altijd aan elkaar binden'
zij: 'ik ben zwanger'

*Schoonheidssalon
“Mevrouw Jansen praat niet meer met haar man”
“Waarom niet?”
“Ze vroeg hem om 100 euro om naar de schoonheidssalon te gaan”
“Nou en?”
“Hij gaf haar 1.000 euro ...”

11 Maart 2014
CRISTAL ARENA GENK
EN nATUURHULPCENTRUM
De Cristal Arena of Fenixstadion is het stadion van voetbalclub KRC Genk. Het is met
24.956 plaatsen het op drie na grootste stadion van België.

Het stadion is naar Belgische normen erg nieuw. Het trekt per wedstrijd gemiddeld zo'n
21.000 kijklustigen. Er zijn ongeveer 18.000 abonnees. In 2012 werd dan een ingrijpende
vernieuwing tot stand gebracht. Er werd een nieuwe overdekte trainingshal gebouwd en de
catacomben van het stadion kregen een grondige facelift. Door deze aanpassingen
verkreeg de Cristal Arena van de UEFA het A-label, dat nodig is om Europese wedstrijden
te kunnen blijven spelen in het eigen stadion.
Dit alles, en veel meer, zal onze gids Jef Stultjens , tijdens de rondgang onthullen in zijn
gekende zeer boeiende verhaaltrant
Programma :
- 0900 u Aankomst parking voor het stadion – koffie met koek in themacafé
- 0930 u -1200 u Bezoek aan het stadion olv gids Jef Stultjens
-1200 u - 1345 u Lunch in themacafé ( 3- gangen menu + 1 consumptie )
-1345 u - 1400 u Verplaatsing naar Opglabbeek voor bezoek aan het
Natuurhulpcentrum
-1400 u -1600 u Bezoek aan het centrum
We beginnen de rondleiding met het bekijken van een videofilm die ons
meeneemt naar momenten waar we als groep niet aan kunnen deelnemen. Zo
zien we bijvoorbeeld het vangen van reeën en een operatie. Daarna brengen we
onder begeleiding van een van de medewerkers een bezoek aan de
revalidatiekooien, lopen we door de intensive-care afdeling, de operatiekamer en
de hokken met gekwetste wilde dieren. We zien de grote readaptatiekooien, de
egelhokken, de watervogel-verblijven, de vossenkooi, enz...

Kostprijs van de dagprogramma : 36 Euro pp Inschrijven door storting
voor donderdag, 27 februari op rekening BE33 9611 9514 0046 van
KVOO LIMBURG met vermelding “Genk 2014”.

Bastogne
09 april 2014
Recentelijk, 22 maart, wordt een nieuwe herdenkingsplaats gewijd aan de Tweede Wereldoorlog, het
Bastogne War Museum, op een boogscheut van het bekende Mémorial du Mardasson. Het Bastogne
War Museum zal zich in een splinternieuw gebouw met een gedurfde architectuur herbergen!
De bezoeker krijgt een moderne en interactieve hercontextualisering van de oorzaken, evenementen
en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog doorheen het prisma van de Slag om de Ardennen. Haar
originele scenografie wordt vervuld met drie scenovisies en echte multisensoriële 3D taferelen die
voor een totale immersie in de Geschiedenis zullen zorgen!

JP Dechêne heeft voor ons een programma uitgewerkt om van te snoepen.
Programma
08.00 Bus vertrekt aan veemarkt Sint-Truiden
08.30 Bus vertrekt aan carpool Hasselt-Zuid
10.15 Aankomst Bastogne Grote Markt, Koffie en koek
Nadien is er gelegenheid tot vrij shopping Bastogne-centrum, kunnen deelnemers blijven
socialisen of kunnen, op eigen initiatie, naar een klein museum, Museum 44, in de buurt.
11.45 Bus vertrekt naar het WarMuseum, ongeveer 3 km buiten Bastogne
12.00 Maaltijd in cafetaria, 3 gangen. Zoals steeds drank voor eigen rekening.
14.00 Bezoek aan dit fenomenale museum.
16.00 Vrij cafetaria
16.30 Terugkeer naar Limburg

Kostprijs van dit dagprogramma : slechts 52,-€/pp
Inschrijven door storting voor donderdag 27 maart op
rekening BE33 9611 9514 0046 van KVOO LIMBURG met vermelding
“Bastogne War Museum ”.

Korpsmaaltijd

Dinsdag 19 november 2013

“Uitstekend!” “Lekker!” “ Wat een gezellige sfeer!” “Hoe doen jullie dit toch op
deze locatie?”, allemaal uitspraken gehoord tijdens onze korpsmaaltijd te
Leopoldsburg in Villa Astrid.
En ja, het was weer een schot in de roos. De afwezigen hadden eens te meer
ongelijk. Afwezigen? Wij waren met liefst 119 (honderdnegentien!)
ingeschrevenen. Ik heb dit als jongere senior nog niet meegemaakt.
En lekker! Ja het eten was super. Astrid Bryan zou zeggen:”Amazing!”
Eerst werden we verwelkomd met een glaasje in de (te kleine ) bar. Voor zo een
massa was dat inderdaad geen sinecure. Maar heel snel gonsde het van de
babbels alsof we elkaar al in geen jaren gezien hadden. Zelfs het “aan tafel”
moest meerdere malen herhaald worden voor de massa zich in beweging zette.
Aan de hand van een prima uitgekiend tafelplan vond iedereen zijn stekje.
Meteen werden de voorgerechten aangebracht en de glazen gevuld.
Tussen de gangen door hield Herman nog een kleine toespraak, las Lambert
onze wensen aan het koningspaar en werd getoost op de koning.
De stemming was opperbest en de lachbuien galmden in het rond.
De tijd vloog voorbij en voor we het beseften was het 17.00 uur en moesten we
stilaan richting huiswaarts keren. Dit is inderdaad misschien het enige pijnpunt
van deze locatie, Villa Astrid sluit vroeg en de dichts bijgelegen gelegenheid tot
napraten en na-drinken ligt veraf.

04 December 2013: Broodhuis
Grote Markt Brussel
Na een gezamenlijke treinreis Limburg-Brussel en de klim naar de club Albert
genoten we, na het aperitief, van een uitmuntend eetmaal. Vooral het nagerecht
viel in de smaak.
Een persoon werd vermist (hij had twee maal betaald), een andere had te laat
ingeschreven. De getalsterkte bleef schommelen, maar einde goed, alles goed.
Dan ging het bergaf naar het mooie Broodhuis op de markt, waar iedereen op
eigen tempo de geschiedenis van Brussel kon beleven.
Nadien was had iedereen vrij voor een bezoek aan onze hoofdstad of eventueel
een laatste glas en dan naar huis.
Weer een fijne dag voorbij.
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Op deze pagina kan in de toekomst door onze leden informatie doorgegeven worden aan de
andere leden. Enkele leden hebben beloofd enkele militair getinte boeken voor ons te screenen,
anderen beloofden een hobby-artikel te schrijven.
De redactie had ook gedacht Info te verspreiden, zoals mooie en interessante websites.
De artikels zullen steeds afgesloten worden met de initialen van de schrijver.
Het is zeker niet de bedoeling een polemiek op te starten of iemand te kwetsen.

Oorlog en Zwijgen

Auteur Dhr Roger Rutten

Met dit boek “Oorlog en Zwijgen” gunt de auteur ons een blik in het hart van weerstanders ,
krijgsgevangenen en hun kinderen
Men kan enkel verheugd zijn met dit soort werken want de echte weerstanders hebben reeds een
respectabele ouderdom; zij zijn nog de bevoorrechte getuigen van de wreedheden die werden
begaan door de nazi’s en hun collaborateurs.
Uit de getuigenissen van de weerstanders leren we dat zij meestal handelden zonder dat de naaste
familie op de hoogte was van hun doen en laten.
Dit met een welbepaald doel, namelijk hen niet mee te sleuren in de represailles indien ze ooit in de
handen van hun vervolgers zouden vallen.
En wanneer dit gebeurde en ze op transport gezet werden naar een of ander concentratiekamp
dan trachtten moeders sussende verklaringen voor hun kinderen te bedenken .
Uit verhalen van verzetslieden vernemen we dat ze vooral beducht waren voor het verraad van
collaborerende buren .Wie konden ze vertrouwen, wie niet? Het was altijd een gissen naar de “kleur”
van dorps-stadsgenoten.
Waarom de verzetslieden meestal zwegen over hun ervaringen in concentratiekampen valt vooral
uit te leggen door het feit dat hun toehoorders dachten dat ze hun verhalen verzonnen, dat ze
geweldig overdreven. Het ongeloof bij zoveel gruwelijke verhalen was zeer groot.
Dit was één van de redenen waarom de voormalige gevangenen zich in zwijgen terugtrokken.
Een andere reden voor hun terughoudendheid was het mentaal weer herbeleven van het leven in
de concentratiekampen. Praten over die periode reten oude wonden open. Trauma’s waren nog
lang niet verwerkt. Er was toen voor hen nog geen psychologische begeleiding .Eén van hen
verklaart dat hij tijdens een medisch onderzoek in een scanner het gevoel had van weer in een
concentratiekamp te zijn .Hij geraakte in paniek in de beklommen ruimte van een scanner , wat tot
gevolg had dat het onderzoek afgebroken moest worden. Het verwerkingsproces was moeilijk en
lang .
Herinneringen achtervolgden hen. Sommigen dachten deze te kunnen verdrijven met de greep
naar alcohol. Toch ,wanneer er al eens iets over het kampleven werd verteld kwamen ook
hartverwarmende verhalen van genegenheid en solidariteit onder de gevangenen naar voor;
aandoenlijke verhalen, verhalen die ontroeren, verhalen die de gruwel overstegen.
Na de roes van de bevrijdingsfeesten werden in verschillende locaties herdenkingsmonumenten
opgericht voor gesneuvelde weerstanders , hoewel niet overal . De auteur doet een oproep om dit
voor als nog te laten doen.

Langzamerhand kwamen de vragen van de kinderen om meer te vernemen over het
oorlogsverleden naar boven. Mondjesmaat kwamen ze het een en het ander te weten.
Kinderen van overleden weerstanders en teruggekeerde krijgsgevangenen wensten de ware
toedracht van gebeurtenissen te achterhalen. Ook zij bleven met veel vragen achter, ook zij zijn
slachtoffer van het verdwijnen van een ouder of van het leed dat hen werd aangedaan.
En niet alleen op emotioneel vlak maar ook op materieel vlak waren zij ‘mede’ slachtoffers
Menig gezin had het materieel moeilijk om rond te komen. Kinderen getuigen dat ze wegens gebrek
aan financiële middelen hun studies niet konden aanvatten.
Dit boek is opgebouwd op basis van getuigenissen van slachtoffers en hun kinderen . Maar niet
alleen dienen getuigenissen voor de opbouw ervan . Ook archiefmateriaal van de politie van de
gerechtelijke diensten ,van het Soma werden geraadpleegd.
Andere bronnen zoals boeken en geschriften die o.a. handelen over het verzet en de
concentratiekampen steunen het werk van de heer Rutten.
Het boek oorlog en zwijgen is geschreven in een bevattelijke taal. Het leest vlot en is bijwijlen ook
boeiend .
Dit boek voldoet aan de doelstellingen van de Stichting van het Geheim Leger 1940 1945./Fondation Armée Secrète 1940-1945.

YL
Onderwerp: Wolven scheppen nieuwe orders
In onze vroeger goed bekende oefenterreinen Sennelager en Bergen-Hohne hebben de
eenheidscommandanten op het terrein nieuwe orders bekomen bij de oefeningen aldaar.
Wegens de aanwezigheid en de toename van wolven (zoals bij ons de everzwijnen) zijn de
volgende maatregelen genomen tot op het laagste echelon:
- Steeds in verbinding blijven met de alarminterventie.
- Het verlaten van voertuigen, ook bij schemering en donkerheid, mag alleen gebeuren met
minstens twee personen te gelijk.
- Bij contact met wolven moet men als volgt optreden:
Behoud uw kalmte en blijf stil.
Blijf staan maar bewaar afstand.
Spreek de wolf of de wolven klaar en duidelijk aan.
Tracht de bedoeling der wolven te vatten.
Verwittig het alarm der kampautoriteit, die wettelijk erkende jagers ter plaatse
kan sturen.
Denk eraan, de wolf is een beschermd dier.
( Uit de "Deutsche Jagdzeitung 2013" )
Nog te weten :
- Wolven wennen zich snel in een nieuwe woonsituatie. Als roofdier kiezen ze voornamelijk zwakke
en zieke dieren. Zo zorgen ze ook voor de gezondheid van het wildbestand.
- Verleden jaar waren er reeds 12 wolfroedels in Duitsland.
- Men mag een wolf nooit uitdagen, maar zich ook nooit zwak en angstig tonen.
- Mogelijk dat wolven zich binnen enkele jaren zich ook thuis voelen in de Ardense bossen of bij ons
in het natuurgebied "Park Hoge Kempen" in Limburg.

J.D.

