
 

Woordje van de voorzitter 

Herfst, herfst, herfst…, ja jaargetijden bestaan nog, 

al begin ik er hoe langer hoe meer aan te twijfelen 

of ze nog weten waarvoor ze zouden moeten staan. 

De winters zijn, gelukkig voor de 

verwarmingsfactuur, een uitschieter niet te na 

gesproken, al lang niet meer wat ze waren en de 

zomers…die warm en zonnig horen te zijn, laten 

ons ook al met de regelmaat van een klok in de 

steek. De regenbuien en stormwinden hebben ook 

dit jaar niet gewacht op het begin van de 

astrologische herfst, maar tekenden, meer dan ons 

lief was, present vanaf eind augustus. Mijn 

vooruitblik, in het vorig nieuwsbulletin, op een 

zonnig en warm 2de deel van de zomer is dan ook 

niet meer gebleken dan ijdele hoop. Al lieten de weergoden zich in de 

maand augustus niet van hun beste kant zien, onze braai en 

meerdaagse uitstap naar Fintel, aan de rand van de Lüneburgerheide, 

viel, gelukkig, het verhoopte zomerse weer ten deel. Onze komende 

activiteiten, hoofdzakelijk van het indoor type en derhalve amper weer 

gevoelig. Ingevolge de hoge bezettingsgraad van Villa Astrid zijn we 

verplicht ons korpsbanket begin december te houden, wat meteen 

inhoudt dat het bowlinggebeuren verhuist naar begin november. Onze 

Willy vond dat er toch wat veel lege KVOO kalender-ruimte was 

tussen het korpsbanket en de nieuwjaarsreceptie en heeft, om deze op 

te vullen, voor de vrijwilligers, een optie genomen op een aantal 

plaatsen voor een uitstap van onze vaste bus-leverancier B & V reizen, 

richting kerstmarkt te Keulen. Lees meer over onze activiteiten verder 

in dit NB en aarzel niet om, tijdig, in te schrijven 

Gezelligheid verzekerd en hoe meer zielen hoe meer vreugde.  

Groetjes en tot weldra,     

Benny Croes 

Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren - Kring Limburg 

K.V.O.O. – S.R.O.R. 

Koninklijke Vereniging van  

Oprustgestelde Officieren - 

Limburg 

redactie@kvoolimburg.be 
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                          Aanwezigheden: Marcel Demot en Luc Van Camp zijn verontschuldigd 

1. Het verslag van de vorige vergadering van 04 sep 2017 wordt goedgekeurd 

2. Inkomende post:  

a. Uitnodiging van Provincie Limburg voor Te Deum van 15 nov 17.               

b. De secretaris zal aanwezig zijn namens KVOO-Limburg 

c. Rouwbrief en kaartje van familie overleden Kol SBH b.d. Bunckens 

3. Kasverslag: geen opmerkelijke uitgaven 

4. Ziekenboeg: De secretaris bezocht Marcel Demot en Vandyck Raymond.  

Het bestuur besliste dat, zoals in het verleden al het geval was, ook in de toekomst 

"ziekenbezoeken" aan ernstig en langdurig zieken zullen gebracht worden. 

"Ziekenbezoeken" aan leden die een technisch/mechanische operatie ondergaan zoals 

protheses, gebeuren op individueel initiatief. 

5. Intussen vernamen we dat Kol b.d. De Groote Roger, ex-voorzitter en ex-

provinciecommandant overleden is. ( De secretaris stuurt een postogram en verwittigt 

Brussel ) 

6. Bespreking voorbije activiteiten 

a. 21 sep 2017: bezoek aan steenbakkerij "Vandersanden" en het museum aan de brug in 

Vroenhoven, 23 deelnemers: in alle lijnen schitterend. 

b. 28 sep 2017: 6 leden namen deel aan de WOK-avond van KVEO-Nederland in 

Margraten. Wokken is zeer aangenaam en bij Nederlandse collega's hoor je ook eens 

een andere klok luiden. De secretaris raadt aan om sporadisch ook eens een wok-

avond te organiseren in combinatie met een andere activiteit. 

c. 15 okt 2017: nationale dag te Namen. Onze kring werd vertegenwoordigd door de 

voorzitter en zijn dame en de secretaris. De organisatie mocht er zijn en bestond 

hoofdzakelijk uit een kransneerlegging aan het dodenmonument aan de voet van de 

citadel en een gepast diner voorafgegaan door een voordracht over de belegeringen 

van de citadel. 

7. Geplande activiteiten: 

a. 09 nov 2017: bowling te Diepenbeek, voorlopig 12 inschrijvingen.  

i. Gezien de niet zo denderende belangstelling wordt een volgende bowling-

meeting ernstig gehypothekeerd. 

b. 01 dec 2017: korpsbanket te Leopoldsburg. (Er wordt nog een reminder gestuurd 

door Leon ) 

c. 12 dec 2017: kerstshoppen in Keulen: de opstapplaats(en) worden nog bepaald in 

overleg met de busfirma. De deelnemers krijgen, indien de opstapplaats in Kiewit 

wijzigt, nog bericht. 

d. 23 januari 2018 : nieuwjaarbanket 
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e. 20 februari 2018: algemene vergadering. Willy slaagde erin om de andere Willy 

Claes, ex-NAVO Secretaris-generaal, als gastspreker in het Elysée te krijgen.  

i. De voorzitter wijst erop dat wat vorig jaar misging niet voor herhaling 

vatbaar is en dat alles op voorhand gecheckt moet worden. Geert stuurt de 

powerpoint naar alle bestuursleden 

ii. De secretaris bereidt tegen volgende vergadering een tekst voor om een 

addendum in het huishoudelijk reglement aan te brengen in verband met 

deelname door buitenstaanders aan onze activiteiten. Na goedkeuring wordt 

dit addendum voorgelegd aan de algemene vergadering.  

iii. Het kasverslag zal in de toekomst enkel betrekking hebben op de periode van 

een burgerlijk jaar, dus nu vanaf de vorige algemene vergadering tot 31 

december 2017 en vervolgens vanaf 01 januari zodat we een juister beeld 

krijgen van de financiële situatie.  

8. Nieuws van KVOO-nationaal: 

a. Er zal naar gestreefd worden om KVOO in de eenheden meer bekendheid te geven.  

b. Nieuwe contacten worden gezocht met de afgescheurde kringen van Oost-

Vlaanderen en Antwerpen. De hulp van LtGen b.d. Van De Put, nationaal 

erevoorzitter, wordt erg op prijs gesteld. 

c. Ere-kolonel v/h Vlw Jef Smits, redacteur van het Informatiebulletin, heeft medische 

problemen. Een opvolger/vervanger wordt gezocht. 

d. Onze voorzitter zal in het nationaal bestuur trachten het IB en de website te laten 

aanpassen. Hij vindt het IB met ellenlange teksten te lijvig. Hierbij wordt opgemerkt 

dat sommige kringen geen eigen informatieblad hebben en hun leden enkel kunnen 

bereiken via het IB. 

9. Redactioneel nieuws:  

a. Deadline artikels volgende nieuwsbrief: 15 november.  

b. Lambert vraagt als secretaris bij het verschijnen van de nieuwsbrief ook een 

exemplaar op papier te ontvangen. Dat kan maar de digitale versie kan ook 

uitgeprint worden. (Wanneer de printer die voor het overgrote deel gebruikt wordt 

voor KVOO het begeeft zal de kas tussenkomen voor de aanschaf van een nieuwe)  

c. Michel vraagt, indien mogelijk, gemaakte foto's samen met het verslag op te sturen. 

d. Geert neemt voortaan het "drukken" en "verspreiden" van onze nieuwsbrief voor zijn 

rekening. (De onkosten worden per uitgave overgemaakt aan schatbewaarder Leon) 

10. Website nieuws: Geert vraagt foto's met een voldoende resolutie door te zenden. 

11. Jaarkalender 2018: het is nog te vroeg om het definitief programma bekend te maken. 

12. Varia/rondgang: niets speciaals. (Leon coördineert de procedure voor het openen van een 

nieuwe rekening bij Argenta met volmachten voor de voorzitter, secretaris en reis- en 

uitstapleider Willy). 

13. Volgende vergadering: 081000 januari 2018 met om 0900 uur controle boekhouding door 

leden Herman Schrijvers en André Wouters.   

                              

                             Lambert Swennen, secretaris. 
 



ALLO  !...  MET DE …  REDACTIE  !!! 

 
 

 

Namens onze kring werd een postogram met innige deelneming overgemaakt. 

 

 

 

                                             

Ik krijg van vele leden en vrienden felicitaties en lof voor onze NB. Dank daarvoor en dat werkt 

zeker stimulerend. Maar als er dan vanuit het bestuur en via deze weg gevraagd wordt voor een 

helpende hand of eens een meer actieve deelname, botsen we telkens op een muur van stilte. Hoe 

is dit toch mogelijk !!!! 

Dit heeft stilaan zijn gevolgen voor de werking in onze kring. Onze maandelijkse uitstappen 

komen beetje bij beetje onder vuur, de bezoeken aan minder gezonde leden neemt toe voor de 

kleinere groep van verantwoordelijken, het versturen van het blaadje wordt herbekeken,……. 

Ook nationaal zijn er, na enkele jaren van min of meer rust, terug enkele problemen die enkel 

kunnen opgelost worden door engagement van jongere ( lees -70-jarige ) leden.  

Als we zo verder harken geef ik ons nog een vijftal jaren! 

Ondertussen blijft het bestuur zich inzetten om oplossingen intern op te vullen en uit te werken. 

Wij kunnen hen daar niet genoeg dankbaar voor zijn.  

 

Bij leven en welzijn, 

                                                                              Michel 

Wij namen afscheid van 

de heer Roger DE GROOTE 
Echtgenoot van wijlen mevrouw 

Jenny LENHARD 

 

Kolonel b.d. 

Oorlogsvrijwilliger 1940-1945 

Gewezen Bevelhebber van het 6de Artillerieregiment 

gewezen Militair-Commandant van de Provincie Limburg 

gewezen voorzitter KVOO kring Limburg 

Commandeur in de Kroonorde 

Drager van meerdere Militaire Eretekens en Medailles 

Geboren te Leopoldsburg op 23 oktober 1925 en 

Overleden in het WZC Ezeldijk te Diest op 2 november 

2017, gesterkt door het sacrament van de zieken. 

 



 

 

 

Aan allen die nog niet ingeschreven zijn: 

Niet vergeten U in te schrijven voor ons Korpsbanket op 01 december 2017 om 12:30u in de Villa 

Astrid te Leopoldsburg. 

Op vrijdag, 01 december 2017 vanaf 12:30u  bieden we U volgende feestmenu aan: 

 -12:30u Receptie met drie amuse-gueules; 

 -13:15u Korpsbanket: 

 Toost op Z.M. de Koning 

 Groenlandse heilbot met chuca-wakame en Chinese mie 

 Romige venkelsoep met Parmezaanse kaas 

 Tournedos van kalfsfilet pure met roze peperroom, geflambeerd in Cointreau,  

geglaceerd stronkje witloof, jonge zoete wortel, boontjes in spek, champignons en 

een pruimtomaatje, aardappelgratin 

 Dessertpallet 

 Koffie met pralines. 

Tijdens de receptie porto, bier en frisdrank. Tijdens het banket: aangepaste witte- en rode wijn, 

water. 

Uiterste datum van inschrijving 23 november en dit door storting van 42,00 €/deelnemer op 

onze rekening BE33 9611 9514 0046 met eventuele vermelding van Uw keuze tafelgenoten. 

Hartelijk welkom in ons vertrouwd milieu van de Villa Astrid. 

     Leon Monsieur 

 
 
 
Namens onze penningmeester vraag ik het lidgeld voor 2018 niet vergeten te 
vereffenen en ook de correcte bedragen te storten ( € 27.00 of € 19.00 ). 
Blijkbaar zijn er toch nog enkele “weerbarstiger” die ondanks dit reeds enkele jaren 

ongewijzigd is, er toch nog in slagen foutieve bedragen over te maken. 

Uitnodigingen 



NIEUWJAARSRECEPTIE 

  

 

Naar aloude traditie wordt U allen uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie, 

georganiseerd op dinsdag, 23 januari 2018 om 12:30u in de Villa Astrid 

te Leopoldsburg. 

 

Het is een enige gelegenheid om, onder vrienden, het nieuwe jaar op een fijne 
manier te beginnen. 

 

     

 

Programma: 
 
 12:30- 13:15u: Receptie 
  Aangeboden: cava, porto, bier, frisdranken 
 
 13:15- 16:00u:   

Koud buffet 
                        Dessert 
  Witte en rode wijn, water aan tafel bediend 
  Koffie 
 
Inschrijvingen: 
 
Uiterlijk tegen 15 januari 2018 door storting van € 40.00 / deelnemer op rekening BE33 9611 9514 

0046 van KVOO LIMBURG. 
 
Gelieve op het stortingsformulier Uw voorkeur van tafelgeno(ten) te vermelden zodat de 
verantwoordelijken tafelschikking rekening kunnen houden met Uw wensen. 
 
De Voorzitter en het voltallig bestuur hopen U zo talrijk mogelijk te mogen begroeten in ons 
vertrouwd milieu. 
 
 
 
 

 



ALGEMENE  VERGADERING 
 

 

 
Dinsdag 20 Feb 2018 om 13:30u 

Feestzaal Elysée, Koerlostraat , 19, 3600 Genk 
 

Programma 
 
13:30u : Onthaal met koffie, thee, fruitsap, versnapering 
 
14:00u : Deel 1 – Agenda 
 

 Inleiding door Voorzitter Benny Croes 
 Overzicht activiteiten 2017 door Lambert Swennen 

Financieel verslag 2017 door penningmeester Leon Monsieur 
 Nazicht boekhouding 2017 door de commissarissen 
 Aanstelling commissarissen 2018  
 Begroting 2018 door penningmeester Leon Monsieur 
 Planning activiteiten 2018 door Willy Verghote 
 Slotwoord door Voorzitter Benny Croes 

   
  Schriftelijke vragen en/of suggesties zijn welkom op Srt Kring Limburg uiterlijk 14 Feb 2018 
 
15:30u : Pauze met assortiment van broodjes en dranken 
 
16:00u : Deel 2 – Conferentie door Dhr Willy Claes -Minister van Staat 
           

 
 

 Gewezen minister in de regering Dehaene I. 
 Als minister van buitenlandse zaken kreeg hij 

bekendheid wegens zijn pleidooi voor 
terugtrekking van de Belgische blauwhelmen 
tijdens de Rwandese genocide. 

 Verliet de nationale politiek om in 1994 
Secretaris-Generaal van de NAVO te worden; 
een mandaat dat hij uitoefende tot in 1995. 

 Hij volgt nog steeds zeer nauwgezet het 
hedendaags politiek wereldgebeuren. 

     
17:15 u : Einde met gebubbelde afsluiter 

 
Deelname door betaling van € 23.00 pp op Rek KVOO BE 33 9611 9514 0046 

 met vermelding AV 2018. 
Uiterlijk 14 Feb 2018 !!! 
                                                                                      Projectbeheer: Willy Verghote 





  

 

                                                   

 

 Kleine-Spouwen  en Vroenhoven 

 

De steenbakkerij                                                                                                           

OP 21 SEPTEMBER MELDEN 23 KVOO-LEDEN ZICH AAN IN DE 

ONTVANGSTHAL. WE WORDEN ER VERWEND MET KOFFIE/THEE EN 

KOEKEN.  

Een nog jonge gids loodst ons naar de briefingroom waar hij de 

historiek schetst van het grootste Europees (familie)bedrijf van 

bakstenen: van oorsprong een klein artisanaal bedrijfje, 

naderhand uitgebreid tot een wereldperformer met 600 

werknemers.  

In de loop der jaren kocht Vandersanden zijn Nederlandse, 

Duitse en Ierse concurrenten op en verwezenlijkt aldus een jaarproductie van 550.000.000 

bakstenen. Naast de klassieke gevelstenen worden ook straatklinkers en isolerende panelen met 

steenstrips geproduceerd daarbij tevens tegemoetkomend aan de strenge milieunormen. 

Potentiële klanten worden ook keuzemogelijkheden aangeboden voor allerlei speciale 

vormgeving- en kleurvariaties. De klei-  en leemsoorten worden uit Duitsland ingevoerd. 

Na de voorstelling trekken we een fluovestje aan om de gigantische en stofferige fabriekshal te 

doorlopen. Slechts 8 werknemers runnen het ganse productieproces. Zij bewaken gewoon de 

installaties en zien toe dat de robots feilloos hun werk doen. Het blijft een verbluffend schouwspel   

te zien hoe een complete automatisering de vette klei- en leemklompen omvormt tot een   

eindproduct dat tevoorschijn komt uit de 200 m lange bakoven. 

Na afloop overhandigt voorzitter Benny onze KVOO-wimpel aan Björn, de zeer voortreffelijke 

fabrieksgids.  

De Smokkelhoeve. 

Na deze uiterst leerrijke fabrieksrondgang verduidelijkt Willy de reisweg naar onze volgende 

bestemming: “De Smokkelhoeve “te Vroenhoven. En toch was er uitgerekend weer iemand die 

een serieus oriëntatie probleem had met het vinden van de weg, zeker ??    

De gids, voor het namiddagprogramma, maakt er al zijn opwachting: niemand minder dan de 

gewezen luchtmachtofficier Eric Rombouts. We zullen hem naderhand ervaren als een 

onovertrefbaar expert in de Belgische oorlogsgeschiedenis.                                                                         

Maar… eerst nog wat genieten van de culinaire geneugten. Samengevat: een uiterst lekker en 

verzorgde lunch. Uitstekende prijs/kwaliteit. Gerechten met attentie geserveerd door vriendelijk 



personeel. Kortom, een met vakmanschap bereide menu. Proficiat aan Hans, de kok: de 

Smokkelhoeve is een omweg waard.  

                 

Vroenhoven 

De namiddag begint, onder leiding van gids Eric,  

aan de bunker van de Vroenhovense brug  en  

vervolgens   met het bezoek aan het museum.  

Eric zal op beide locaties uiterst gedetailleerd het  

verloop van  de  Duitse inval schetsen: eigenlijk een 

aangekondigde kroniek van een  verloren strijd:  

de lamentabele  uitrusting van onze soldaten tegen 

de suprematie van bewapening  en tactisch vernuft  

van de Duitse aanvaller .                    

 

Een bunker verdedigde de brug met een antitankkanon, een mitrailleur, een pantserklok en een 

schijnwerper.  Negen grenswielrijders hadden als opdracht die brug tijdig op te blazen want 

tijdens de algemene mobilisatie van het Belgische leger rond augustus 1939 zaten   er al soldaten 

in Vroenhoven.   

Eén verdedigingsgroep bestond uit grenswielrijders, onder bevel van de compagnie te Lanaken.  

De stelling te Vroenhoven bestond uit 3 verdedigbunkers: bunker M aan de brug; bunker A rechts 

De Tweede Wereldoorlog begon voor 

België op 10 mei 1940 aan de brug van 

Vroenhoven en tegelijkertijd aan de 

bruggen van Veldwezelt en Kanne en op 

het fort van Eben-Emael. Ze waren alle 

het doelwit van één gecoördineerde 

Duitse verrassingsaanval. 

Tijdens de mobilisatie 1939-1940 had 

men de brug van Vroenhoven ondermijnd. 

 

 



van de brug beneden aan het kanaal en bunker B links van de brug ook beneden aan het kanaal. 

De bunkers hadden twee verdiepingen, voorzien van mitrailleurs, zoeklichten, voorraden munitie 

en medisch materiaal.  

In de nacht van 9-10 mei 1945 vertrokken er vanaf de vliegvelden Köln Ostheim en Köln 

Butzweilerhof 42 zweefvliegtuigen. Het was de allereerste keer in de geschiedenis dat er 

zweefvliegtuigen gebruikt werden voor militaire doeleinden. Dit droeg bij tot de 

verwarring van de verdedigers die niet wisten wat er op hen afkwam. 

Na  landing van het eerste zweefvliegtuig op zo’n vijftigtal meter van de bunker A 

begonnen de Duitsers  deze bunker uit te roken. Met holle ladingen werden dan de 

gepantserde deuren geforceerd.  De overlevende Belgische soldaten slaagden er nog 

in de bunker te verlaten en te vluchten naar de stellingen landinwaarts van het 18e 

linie. Hetzelfde aanvalsscenario doet zich voor met de twee andere bunkers. De ganse 

Duitse aanval was in 14 minuten afgelopen: Vroenhoven werd bezet gebied. 

Naderhand zou nog een poging ondernomen worden om met vliegtuigen de brug te 

bombarderen. Helaas waren de lichte bommen niet krachtig genoeg om enige schade van 

betekenis aan te richten. De vliegtuigen werden neergehaald door het Duitse luchtafweergeschut; 

twee piloten zouden het wel overleven.                           

 

                                                                 Lambert Swennen-Willy Verghote 

 

 

 

 

In het verslag van onze bestuursvergadering werd reeds over deze bijeenkomst gesproken. 

(Zie het verslag van onze secretaris). Toch enkele sfeerbeelden.   

     

                                                                    

                         

 



 

 

                                                     
         
Weer zo een miezerige herfstnamiddag; ideaal voor een partijtje bowlen voor de KVOO trofee 
2017. 
Het schoeisel aangemeten; de spieren ingevet en 
vooruit: we zijn vertrokken. 
De zelfzekerheid bij sommige kampioenen in spé 
was toch niet meer zo merkbaar als verleden jaar: 
Het was immers te verwachten dat Kathy Snoekx, 
“l’incontournable”, het weer eens zou tonen wat 
girlpower allemaal niet vermag. 
En inderdaad, het werd een harde dobber voor de 
verbeten achtervolgers in de puntenstand: Benny, 
Geert en Luc. Heel dapper van die jongens, maar helaas... hopeloos 
De worp van Kathy was eigenlijk een feest om te zien: kanonballen uit de loop van een Patton in 
“rechtstreeks vuur“ naar de uiteen geknalde kegels. En wat een stijl, zeg: zo te zien geknipt  uit 
een ballet van het Zwanenmeer.  Jawel, we stonden erbij en keken ernaar!! 
 
En daarmee werd de toon nog maar eens gezet: Kathy Snoekx KVOO-kampioen 2017 

( Willy Verghote ) 

 

 

 

Donderdag 09 november 
 
  
BOWLING 
 

                KVOO Tornooi 

 

 

Eindstand : 

 

Kathy  :  346 ptn 

Luc :      302 ptn 

Benny :  237 ptn 

Geert  :  222 ptn 
 



   

 

 
 

   
 

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.  
 

Jean-Pierre Dechesne & Rita Decamp hebben voor u gelezen 

“Tot ziens daarboven”   -   Prix Goncourt 2013 

Pierre Lemaître (Albin Michel, 2013 – Livre de Poche 33655) 

We kennen Franse schrijver Pierre Lemaître van zijn zeer spannende 

en griezelige trhillers. Dit boek past perfect in periode van 

herinneringen 14-18. 

Twee jonge soldaten, Edouard Péricourt en Albert Maillard, van 

dezelfde eenheid worden op bevel van een jonge amitieuse luitenant 

Pradelle ten aanval gestuurd enkele dagen vóór het einde van de 

oorlog. 

Edoudard, zoon van een rijke bankier, verlies de helft van zijn gezicht 

toen een obus ontploft wanneer hij Albert redt uit ondergraving. Na 

een lange hospitalisatie komt hij terug in het burger leven. Albert laat 

hem niet in de steek, o.a. door hem de nodige morfine te bezorgen. 

Edouard komt niet meer in het openbaar, maar gaat maskers 

knutselen op een zeer kunstige manier. Deze maskers hebben een grote rol in het boek.  

De twee ondervinden dat Frankrijk niet dankbaar is voor haar helden.  

Edouard, artiest, in conflict met zijn tyranieke vader wil geen contact meer met hem, maar denkt 

nog vaak aan zijn lieve zuster, Madeleine. 

Albert, is een simpele jongen, boekhouder, die zijn job niet meer terugkrijgt, en daarenboven is zijn 

verloofde hem vergeten: uit het oog, uit het... 

Verwaarloosd, alleen, arm, willen ze het toch niet opgeven en bedenken een ongelooflijke nationale 

en vol met lef zijnde oplichterij. Ze gaan tegen de maatschappij in, tegen patritisme in en verraden 

de Staat. 

Het zou geen roman zijn indien ze hun gehate luitenant Pradelle, ondertussen kapitein, niet terug 

tegenkomen, want die is ondertussen getrouwd met Madeleine Péricourt en is belast met de 

Voor U en door U 

 



begraving van miljoenen lichamen. Daarmee gaat hij rijk worden, maar op een zeer oneerlijke en 

onrespectueuse wijze. 

Een lang verhaal, 610 paginas, maar laat zich zonder moeite lezen, als een snelle trein. Lang verhaal 

ook omdat je toch relatief lang moet wachten om te weten wat ze van plan zijn en vooral hoe ze het 

gaan verwezenlijken. 

Gaat alles goed aflopen? Je hoopt dat Edouard terug naar zijn familie gaat, dat Albert de liefde gaat 

vinden en zijn werk terug krijgt, dat Pradelle gestraft wordt, dat… Maar met Lemaître weet je nooit, 

hij is meester in onvoorziene wendingen. 

Wat de taal betreft kan ik alleen maar over de Franstalige versie “oordelen”, en zeggen dat een Prix 

Goncourt de kwaliteit garandeerd, normaal toch. Rita heeft het in een zeer mooie verzorgde 

geschreven Nederlandse vertaling gelezen.  

De hoofdpersonages zijn prachtig afgeschilderd en opgevat. De “tweede rollen” evengoed. Iedereen 

past perfect in zijn rol. 

Veel leesgenot 

Film: “Au revoir là-haut” is dit jaar (2017) verfilmd door Albert Dupontel die ook de hoofdrol voor 

zich neemt. Prachtige film, zeker als je het boek gelezen heb. 

Spijtig genoeg speelt hij niet in Vlaanderen. Wil je het zien – een aanrader – zou je naar Luik of 

Brussel moeten, zonder ondertittels. Zal het nog spelen wanneer dit verschijnt? . 

 

Krediet crisis 
 

Het is augustus in een dorpje aan de kust van de Zwarte Zee.  

Het regent en het dorpje lijkt verlaten.  

Het is een moeilijke tijd.  

De inwoners zitten allemaal in de schuld en leven op krediet. 

Plots verschijnt een rijke toerist ter plaatse en stapt het enige hotel van het dorpje binnen. 

Hij legt een bankbiljet van 100 Euro op de balie en gaat naar  

de eerste verdieping om een kamer uit te zoeken. 

 

De hoteleigenaar pakt de 100 Euro en gaat naar de slager om zijn schuld te betalen.  

De slager pakte die 100 Euro aan en gaat spoorslags naar de varkensboer om zijn schuld te betalen.  

Die op zijn beurt rent naar de verpachter en betaalt zijn schuld af.  

De verpachter haast zich naar de enige prostituee in het dorp,  

die vanwege de crisis haar diensten op krediet aanbiedt,  

en betaalt aan haar zijn schuld.  

De prostituee haast zich naar het hotel en betaalt aan de hotelier  

de kamerhuur voor de nacht waar zij haar werkzaamheden heeft verricht.  

De hotelier legt de 100 Euro terug op de balie. 

Op dat moment komt de rijke toerist naar beneden,  

neemt de 100 Euro van de balie omdat hij niet tevreden is over de kamer. 

Niemand heeft iets verdiend, er is niets veranderd maar het hele dorp is wel schuldenvrij…. 

De wereld economie terug gebracht tot de basics. 

Moet je daar nu jaren voor naar de universiteit!?!  



 

 

Een van onze aandachtige leden stuurde mij deze mail. 

IK ZIE GEEN VERSCHIL. ALLEEN IS DE EERSTE AUTO ROOD EN DE TWEEDE AUTO IS WIT. 

Grt URBAIN P.   

Onderwerp: Fwd: Dezelfde Familie 

                                                 Foto uit Kenia  

 

Foto uit Borgerhout 

 

  

  


