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De Tentoonstelling in het Muzeum van het Leger

Marche, Gent, Roesclaere, Brussel, Antwerpen, Luik, Ver-

viers, Soignies, Lessen, Heist-op-den-Berg, Veurng Blugge,

Charlcroi,- Thienen, Leuven : âllen Vlaamse en Waaise na-

men die tussen hun muren een tentoonstelling der ontmijning
zagen geboren worden. In al die streken kwam het leven der

unllijners klaarder in de ogen der bevolking te staan'

Ingericht met het doel onze slachtoffers ter hulp.te komen

hebbËn deze tentoonstellinqen, eik in de mate van het moge-

Iiike. hun vooropqesteld dàel bereikt. Dank zij de hiermede

bl..ikt" ..r,rlt"tèi't de bestuursraad van de Verbroedering

in de loop van de voorbijc iaren kunnen voortgaan met onze

gebrekkinge makkers, onzc weduwen en wezen financieel

te §teunen.

Deze dic 16 October ll' in het Muzeum van het Leger

geopend werd, is de apotleose, dc kroon, geworden va.o een

i..âr ht ge reeks. Deze laatste ook, we. hopen het tenminste,

zal ecn Ëostbarc steun worden voor de kas van onze Ver-

brocdering. Evenwcl hebben we de iqdruk dat daar zijn

eigcnlijk docl niet ligt.
In tegenstelliûg met allc andcre die haar vooralgegaan

zlin zal"deze geà djdelijk karakter dragen. Zlj.zal blijven

voo.tbe.taan, Ën dooiheen de eeuwen een getuiggenis ziin

van de moed van de zelfverlochening en van de volledige

toewijding der ontmijners voor hun Vaderlatd' ZI1 zal

voor'de ioekomstige geslachten een bijzonder vruchtbare

les zijn om zich ,Ëti t-. geven voor- het algemeen welzijn'
nn tot dit doel is haar plaàts in het Muzeum van het Leger

soed gekozen. Naast à *et al deze aandenken uit onze

iad.rlinds. geschiedenis zullen de herinneringen aan de

ontmijning eJn tastbaar bewijs samensteilen voor het woord

van Ji-rlius" Caesar : « ondci de Galliërs waren de Belgen

de dapperste ».

De opening had dus zoals vroeger vermeld op.l6 Octo-

ber ll. plaats] H.t *rt een mooie najaarsvoormiddag'
' Vanaf 9 u. 30, word cen afdcling ontmijners onder de

Ieidinq van Iste Chef Vandezande in de zaal 1914-1918 van

het Mluzeum van hct Leger verzameld' Van zo Sauw ze

"rr,ko-.n 
nemen Gcnera"al Sevrin en Majoor Porrewiick

de afdeling dic hun door Commandant Linden wordt voor-

gestelcl in iogschouw.Onze lieftallige meter, Mejuffer Scvrin

ontvangt een tuil bloemen die ze gaat neerleggen aan de

voet van de Gedenplaat.
Bij het einde van deze eerste vertrouwelijke plechtigheid

gaan M. Leconte, Bewaker en Overste van het Muzeum,
Generaal Sevrin en Majoor Porrewijck de overheden ont-

vangen die aangenomen haddeo ons door hun tegenwoordig-
heid de blijken van sympathie te tonen die ze voor onze

ontmijners voelen. Het zijn : De Luitenant Kolonel B.E.M.
De Greef, vertegenwoordiger van de Minister van Lands-
verdediging; Zijne Excellentie de Minister van Mexico;
Monseigneur Cammaertl Adjudant Majoor Generaal Trom-
mel Kwartier Meerster Generaal Van Sprang; de afgevaar-

digden van de militaire wetgeving der Verenigde Staten en

va-n Frankrijk; Kolonel B.E.M. Depauw van de Algemene
Directie der Genie; M. Lefébure, secretaris generaal aan het

Ministerie van Financien, en talrijke andere overheden.

M. Leconte spreekt ons dan over de voldoening die hij
heeft de ontmijners in het Muzeum van het Leger te kunnen
ontvangen. Een diepe voidoening die allereerst haar oor-

sprong rindt in het feit de vertegenwoordigers van een held-
tràttige eenheid vân ons Leger te mogen ontvangen, en o9!
in dà vreugde die een bewaker altijd gevoelt wanneer hii
zijn Muzeum met een enige en keurrijke verzameling ziet

verrijken.
Dâarna neemt onze Generaal het woord om M. I-econte

te bedanken voor zijn welwillende gastvrijheid en ook om

nog eens te meer het leven van onze eenheden en de bekomen

vaâerlandse onderscheidingen te overlopen.

De vertegenwoordiger van de Minister van Landsverdc-

diging verklaart de tentoonstelling voor geopend'-Otî.r de geleide van Commandant Dieu doorlopen onze

genogdigden 
-de 

verschillende stands, allen sch-ijnen leven-

àlg 6.tÀg te stellen in de overvloedige uitleg die hil geeft..-Wlj 

".-.r, deze gelegenheid te baat om. Commandant

Dieu'seluk te *.nten en om hem te bedanken voor deze

prr.htÏg. tentoonstelling die zijn werk is.' Metlan Commandant Dieu, alsook, aan al ziin mede-

werkers de uitdrukking vân onze diepste erkenteliikheid
aan te bieden zijn we Jr zeker van de gevoelens van al de

leden der Verbroedering die deze inhuldiging hebben bij-
gewoond uit te drukken.
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De aannh*ûe" Vo?" W r, 
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L,r. z.ipt.cr_u.einiq. clil irii ,.le ltlc (i:rriL: zijn ljci\()Iltcircn ilie , clc jol'rn ,, niet gcl<tnd hebbcn.
In DOVO feitclijk bctreft hcr de jste sergeanr Aper.s

Egiccl. en al.cleze die hc.nr gekenrl h-.irirrn zulien zich w,ej
u de Iohn,, herinneren rLtet;r-i1l ,,1 ,rt, sylnp:tihic-k g,:1aat.

Nu clat ,, tie fohn ,, binnenkort 6p 1:psioen gaat gestlicl
rvorden cn leeds van. zijrr r.erlof<lagrn {cniet. àie i1, op
pensioenstelliug vooraigren, zrjn ri,c c,. i_ekr:, ,.ar. clet ,, de
Iohn r, ons nooit verlercrr zai. en ,l:r .ii jezcn. clie hem in
ziin laatstc rlicnst gckencl hcbbcn. er een goede herinner:ing
zullen ran mecclragen; dezc van een geuàarcleercle overste'.
hirrcl vcxrr zichz.eil cn heei geclienstig ioor icrleren, een he1_
pentlc hlrnci '\1,/ll:ri.)p nten betrout\'c1l kon cll \oor $,ic ,, clie-
Iten ,) lrecr cian een ge\\:()on woorci §,:rs.

Vooi rnij is iret n'r..reiliji< aan « cle i<ri-irr ,, rcrug te clenken
zonder n-re zijn tragisch e\,onrlrLrr t.an l9l4-45-te herinne-
ren. In l)ccen-rber 19.1.1 r,vas c1e ontn-rijning te Woortel begc,n,
ren mer enkeie ontler-olTiciercn ,an dè Genic en en.-kele
tijdeiilke werklieden, r rqu'iiligers in deze glorieuse zencling.

Buiten enkelc nij,rtletec.or, \i. :l t,-,i .. g.er, "nL.i.uitrustir-rg voorhanden. ,, l)e John )) §':rs i1 burgerklcdij,
en daar de grond doordre nkt \.\ra,§ en ie gracirten ge i.. uisr
moesten rvorden had hij zijn kiorr-rpen langerlaan ,rr,r,, te
werken. Op 12 l)ecember. toen hij ,.ritgerust was met een
cletector, gleed hij ongelukkig uit en,,.iii op... .en S mijn
ir goede stâar.

Natuurlijk rves hij niet op iic slag rlc.ro<i. ,, dc ]ohn ,, <,ioc,cl

men zo maar niet, maar de armc n-r:lssa r.erschcurcl vlees
dat ik de 

",olgende 
dag in hcr . Blitish Hospitaal >, te

Turnhout terugvond liet rveinig hoop. ciat *,ij onze rnrrkker
nog nooit onder ons zouden tcrugzien. Er bleef geen enkel
deeltje r-rver op gans zijn üchaam ciat deze vervloekte S n-rijn
gespaard had.

En nochtans « de John » zal als overrvinnaar .uit deze
strijd tegen cle doocl te voorschijn komen, dank zij cle ver-
standige zorger) die men herr-r toecliende, dank zij de voor
ons ongekende geneeskundige en heelkundige behandelin-
gen dank z|j vooral zijn ontembare moed die het kwaad
WOU overwinnen.

En het is in het midden van deze rvanhopige strijd dat
het rvonderlijke avontuur ven de Iste sergeânt Apers zich
komt te plaatsen. Enkele dagen n:r zijn intrede in het
Hospitaal van Turnhout ontLlekten tvc bil cen nveecle bezoek
clat rve hem brachte n clat onze gcu,onclc verplaatst rvas

geworden. N{en kon on: nict zcggen nrar rvelk hospitaal.
Alle hospitalen in de omstrcken lan Àntrverpen rverden ai-
gczocht, maar teve rgeefs. Ik hernam mijn onderzoek in
'furnhout, claar sprak men nrij van Gent. Ik liep a1le hos-
pitalen :rf van Antwerpcn tot Gcnt, ik ging tot Brusgc en
zag alle in- en uitgzrngr:cgisters door ... en geen enkel spoor
yxp ,r ]ohn ». Na rveken en rveken tvisten rvc nict meer
wat te zeggen aan lne\ rou\\, Apers, clie eveneens zon.der
nieuu,s bleef. Eindelijk ne bijna nr.ee mranclen, kreeg Nle-
vrourv Apers een briel van haar echtgenoot : ,, John ,, rves
in een hospitaal in de omstreken \,.1n Lor1c1en.

Op -3 Mei 1945 krvam ,r de fohn » rerug bij ons; stralend
van inoed ondanks al zijn ',r,onclen, clie hij ons met Iierheid
toonde, in zijn zo beeldrijkc taal r'ertelde hij ons de piot-
selinge ommekeer van zijn reis over het kaneal, en over de
martelingen ondergaan bij de nieuu,ste toepassingen van de
electrische meca notherrpie.

In de maand Augustus hernan ,, cie lohn ,,. ondanks
de talrijke shrapnells die hij nog in zijn lichaam droeg
(vooral in zijn achterste) zijn dienst. en krees hij cle leiding
over het vernietieingscentrum van Eltbrand.
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DE ERETEKENS

. .l)ikrli;1: \'r.ocg. lncn hem : ,, crr clic stukken John, ilic
ballcn. grret gc die niet ]atcrr uitnemen : )) 

- 
« [)ie latcn

uitl-ralen ! ,, -- ulrrvc;ordde hij ,, \1sn de tiokters willen
rriet. en ieit rrnderc clre korncn er vanzclfs irii. langs het vel
kruipen.ze ornhoog cil cen zikere clag r.inclt,.,,r.r, ). in zijn
b:ti. Och lh.:t qcheurt ciikivijls det nriin r,rouri.tegcrt rnij
ztgt als ik's rrvonds ihuisl<oir : \\ic.i St. gc hËtt vanl
nacht trr-rig r,.,n ir:rllcl.i.u r.crlr,r,n i,, .,r,, jr..l, ik heb het
gL-\'oD(li-l) ,,.

Nu clat \\'e stliran ons glL:in g:\\rennerl elin ,, Miiriheerjohu ,, Iaat ons nog rcns " ci. i,,h" , bckijkcnri. iartrt.
avonci van zijn ciicnst rc,en i,ij. ilr Llr \\ rl.hr gcpla:ttst tc
hebber er.r .zitn llrilrncn buite:r geliren rc hebbcn]'ri;r, gocd,ziin (lhrirt.rru d'Errlrr:rrrrl rerl:rrrr. h,, ,g.",.,.n q.,.,.,rt
gesteld.door ecn goed gç\ uirle tiag. dt,r,r .",,'g,,rx 1.r"., ,.rn
volmaakre toervijcling.

,, l)e ]ohn is doril | ,,.
,, Leve \,fijnhcer ]ohn I ,,.

. \\rie kan er arnsprark nrlrk!.n op c1e i{eciaille van Oor_
lousvrijrviiliger i
. Al clegenen, clie voor 7 Mei 19.15 clienst hebben gencmerl

a1s oorlogsvrijrvilliger. ingegrepen dc oud rnilicieni dic ais
oorlogsvrijn,illiger terug ciiensi hebben llenomen.

De belanghebbenden dienen echter een getuigschrift voor
te leggen r.an de Bevelhebber van het W"*ineitrr."el waer
zij hun dicnstverbintenis hebben aangegaan.

Anderzijds hebben al de militairen'die tussen I0 Mei 1940
en 7 Mei 

.1.94.5 
gemobiliseerd zijn ge\\.cest recht op cle Herin_

neringsn-rérlaille. [)e ze tvorclt r crÈcnci .loor tle 
'Korpsove 

r-
sten.

Er moet een getuigschrift voorgeiegcl s,orden van de clien_
sten die in het begin.oi op het eindà ran cle oorlog werclen
volbracht en gebeurlijk een van krijgsgevangene en van
kwetsuren.

Wij zullen breedvoerig op deze punren terugkomen in
ons volgend nummer, rvant rvij stelÈn alle dagü vast dat
er veei jongens zijn die de eretekens, \1,aarâan zIj rechr heb-
ben. rrog hebben bekomen.



Ons bulletijn Rond de Uitbetaling
ln zijn nieuw kleedje der Wezenpensioenen

Wel, beste r-rienden Orttrnijners, zoals U hebt kunnen
vrrststellen in ons numme.r van Septcmber is het er van

gekomen.
Deze ornvorming rvas noodzakelijk. Lang reeds hebben

we eraan gedacht en enkei omstandigheden onafhankelijk
van onze rvil, u'eerhielden ons ons plan eercler te verwezen-

Iijken.
Ge kent nu or)s blacl ,, nieur.r,e stijl » wat denkt U er van,

vait het in ur.v smaakt i Wat ontbreekt er aan i We ver-

wachten met ongeduld urv tlening hierover. Als 't u belieft
schr:ijft ons. ()ok uw i<ritieken ziin welkom en z-ullen met

aandacht ,gelezen ','",orclen. Dit is al een manier om mede

te werken aan het opstellen van ()ns blad. Het is uw bulle-
tijn vergeet het niet. Als U denkt dat het van geen belang

is zegt het onr zonder omwegen. We zullen ophouden met
het publiceren er vân. Als U daarentegen denkt dat het

een rol te vervullen heeft dan zullen we het enorme werk
dat het vraagt vergeten en met uwe hulp zal het ons moge-

lijk ziln het meer interessant, meer bçeidrijk te maken en

terzelvertijd meer op de hoogte te brengen'

ÿolgens onze bescheiden mening moet ons bulletijn voor
doel hebben onze makkers in het hart te drukken vlat ze

geweest zijn en ook wat ze blijven moeten voor de Natie.* 
Tot op heden had ons bulletijn een te zeer uitgesproken

(( lnoniteur » karakter. Dit is de reden waarom we er toe

gekomen z1t1n onze tweetalige kolonnen te laten vallen.

Hierdoor bekon-ren we een grotere vrijheid in onze blad-
schikking en in onze voorstelling.

Op de tweede plaats moesten we ook onze horizont uit-

breitien, zodat ii de toekomst naast het onvermijdeliike
officiële cleel, andere bijdragen zullen opduiken, zoals oa.

dc geschiedenis der eenheden van de Ontmiining, .de hel-

clenàaden van zekere ontmijners, de lelensbeschrijving der

besten onder ons en onder onze dodenl ook komen er korte

overzichten over alles wat de Natie en het Leger betreft.

Een speciaal hoekie wordt voorbehouden âan onze lezers

.li. oni zouden willen schrijven en ons vragen stellen.

Deze taak is werkelijk buitengewoon, en tot op de heden

rvaren de bijdragen van onze lezers weinig talrijk. Dit. is

de reden waaroà ons blad slechts om de twee maanden

verschijnt, want we denken dat de hoedanigheid het moet

halen op de hoeveelheid. Zo gauw het ors mogelijk zal

ziin verichiint ons blad terug iedere maand.

Er blijft ons slechts nog een ding te zeggeû : t<- We

rvachten 
'op rlw. brieven en oP uwe medewerking. Lijk.op

het mijnenveld : blijft verenigd voor het welzijn van het

grootste aantal »' 
DE REDACTIE.

LET OP!
Wij herinneren U dat de leden die van voorrecht gebruik

mak.n zich in te schrijven bij de Union Economique, zich

deze toelating zullen zien terugtrekken indien zij 
-niet 

metr

in regel zijn"met de lidgelden- tegenover hunne Verbroede'

ring.
i-nderdaad, het büjkt uit het akkoord met de Union Eco-

nomique dai onz. Ieden slechts toegelâten ziin als lid der

U.f.d.C. 40-45 en dat, indien zij geen deel meer uitrnaken

van onze Verbroedering, zii uit de liist der cooperateurs

van de Union Economi{ue zullen geschrapt worden' De le-

den die eenmaal uitgeschrapt zlin, zuller. niet mogen herin'

geschreven worden.
" Dit b.t.k.nt in feite, een laatste oProeP tot de achterblij-

vers hun biidragen zonder uitsel te regelen'

Voigens de Wet van 27-8-1947 hadden de oorlogswezen
recht op een pensioen van 630 frank par maaud ; ander-
zijds konden zij aanspraak maken op kindergeid ten titel
van wezen. Nlaar aangezien deze twee soru]1en niet mogen
gecumuleerd rvorden, betaalde het Ministerie van Begroring
het wezenpensioen van 630 frank, dat door de compensatie-
kassen werd aangevuid tot het bedrag van het verschuldigde
kindergeld, tenzij tot 700 frank als de moeder rverkre, ren
zt1 tot 940 frank als de moeder niet werkte en zich uitsluite-
iijk met de opvoeding van haar kinderen bezig hield of nog,
als het volle wezen gold.

Ondertussen werd de wet op de vergoedingspensioenen
grondig gewijzigd door de Wet van 10-8-1948. Het wezen-
pensioen werd afgeschaft en vanai I Januari 1948 zal nog
alleen het wetteiijk bedrag van het kindergeld betaald wor-
den, in andere woordet, hetgeen vroeger door twee verschil-
Iende organisrnen werd betaald, wordt voortaan uitsiuite-
iilk door de compensatiekassen van kindergeld uitgekeerd.
Alhoewel deze wljziging de inkomsten van onze wces.les

onaangetast liet, stelde meo met verbazing vast, dar om
bestur,rrlijke redenen, alle verdere uitkering sinds verschil-
iende maander gewoon weg werd stopgezet, hetgeen de
weduwen met kinderen in een zeer moeilijke toestand
piaatste.

Wij hebben deze toestand reeds aan de kaak gesteid en
getracht hieraan te verhelpen, maâr van het Ministerie van
Begroting antwoordt men dat deze betaling niet meer in
zijn bevoegdheid ligt en de compeosatiekas zet vooruit dat
ze de vereiste steekkaarten afwacht. Wat er ook van zï1, wij
stellen vast dat om ongeveer 10.000 wezen uit te betalen, waar
van de tegemoetkomingen ten slotte onveranderd bleven,
heeft men verschillende maanden nodig en vergt meer tijd
dan het aanpassen van duizende invaliedepensioeoen, rust-
gelden, frontstrepen, enz. alles door dezeifde wet gewijzigd.
Wij geven toe dat er hier ook zeer ernstige en gewichtige
gevailen zrjn, waar de toegekende verhoging broodnodig is,

maar het geldt ten slotte dan toch maar een verhoging of
een aanpassin$, dan wanneer voor onze weesjes alie inkom'
sten werden geschorst.

Men verzekert ons echter, dat de eerste moeililkheden
overwonnen zrjn, dat de helft der gevallen reeds werden
opgeiost en men ,toorziet, dat tegen einde November de

overigen huo beurt zullen krijgen

Dit nieuws zal zeker met veel vreugde door onze wedu-
wen met kinderen worden gelezen,',vant hun toestand was

sinds enkele maanden alles behalve rooskleurig' In verschil-

lende families is onze Verbroedering moeten bijspringen, hoe
zouden anders sommige huisgezinnen de twee eindjes aan

malkaar hebben kunnén knopen, waar er vier, vijf en zelfs

tot acht kinderen waren, \Â/âarvoor geen cent meer werd
betaald. Het hoeft dan ook geen verder betoog dat er hier
geen weelde heerste.

Het zou ons genoegen doen moesten de beianghebbende
weduwen ons laien weten, dat ze wt'.tom het kindergeld
ontvangen, al was het maar om ons gerust te stellen dat er

hngs ùen kant weer alles in orde is, want wij mogen wel
,e.klappen dat onze voorzitter geweldig veel houdt van

onze ùèesjes en dat hij grote plannen smeedt voor hun toe-

komst.
-/an tijd tot lijd, stort eens uw hart uit, stel ons in ver-

trouwen met uw leed, un' vreirgde en zelfs ulv wensen, dit
zal u ontiasten en verkwikken. Uw vertrouwen zal t zeker

ten goede komen en ons in staat stellen uw nood te lenigen.



VAN DE ENE TENTOONSTETTING
NAAR DE ANDERE

Wat gezegd van deze tentoonstelling in hct Muzeum van
het Leger.

'We moeten bekennen dat het ons onmogelijk is de woor-
den te vinden die getrouw de door ons opgedane indrukken
zouden kunnen weergeven.

De tentoonstelling was prachtig en volledig, vooral op
technisch gebied. Een synthese van al de andere. Niets oni-
brak er. Denkt maar eens aan 1.300 gesectionneerde sruk-
ken die men er verzameld heeft, aan de tairijke photos
waarvan het samenbrengen een enorm werk betekende en
dat slechts dan.k zr1 de vele welwillende hulp en de afdoende
medewerking van de Cinematographische Dienst van het Le-
ger mogelijk was.

Er moet ook gezegd worden dat onder de dynamische
leiding van Commandant Dieu, onze grore schatbewaarder,
de I SM Fockedey met de hulp van soldaat Van Hovc
«Charel» van de technische Dienst ze zorgvuldig voorbereid
had, het is deze laatste die zorgde voor de prachtige doorsne-
den der springtuigen waarmee hij bewijs leverde van zrln
vindingrijk geduld om een dergelijk verzameiing te verwe-
zenlijken. Verder, om de technische voorstelling der spring-
tuigen te voleinden, hadden we de handige medewerking no-
dig van de sold. OV. Carmois, van de milit. werkman Stencr
en van de schrijnwerker sold. OV. Wargé.

Maar het samenstellen van de tentoonstelling eiste de me-
dewerking van al de afdelingen van DOVO. : vervoer van
springtuigen, en materieel komende van alle richtingen en
waaraan de stevige armen en schouders vân onze ontmilners
hun bezigheid kregen.

Het monteren der stands had plaats onder het waakzaam
oog van I SM Lallemând, het plaatsen der tuigen en het ver-
sieren ervan werd gedaan door 1 SM. Crabeels.

Maar onder de medewerking van het personeel van het
koninklijk Muzeum van het Leger onder de leiding van M.
Simon ware dit alles niet mogelijk geweest, een bijzonder
vermelding verdient hier M. Maes, oud ontmijncr, eco'

noom van het Muzeum.
Alien waren bedrijvig en werkten met hart en ziel, en de

grote ondervinding die ze in dergelijke zaken bezaten rvas

er niet voor niets mee gemoeid.

En toch, om de waarde der tuigen en der photos beter
te laten uitkomen was de hulp nodig 

"an ".n- 
kunstenaar

die alles in een harmonieus gehcel moèst brengen, Mijnheer
Onsea, laureaat van de School der Decoratievi Kunsi wist
rnet cie hulp der soldaren Urbein, Vandermeulen en Van
Turnhout aan dezc moeili.jke opclracht een suggestieve, kies,
keurige en elegante oplossing te geven, terwijl Mijnheer Van
Dessel w,elgekend Leuvens publicitair. de bezoeter van bij
zijn intrede mer iets heel bijzonders rvisr re rreffen, nameliik
met een prachtig muurschildering waarin hij met ccn zecr
levendige voorstelling de plaats ran de onrmijner in de Natic
wlst sâmen tc vâtten.

. Al dezen di.e de gelegrnheicl gehrcl hebben bij de opening
der tentoonstelling tegenwoorclig te zijn en al dezen die dè
gelegenhcicl zullen krijgen langs Brussel te passeren. zullen
misschien niet cladelijk opgemerkt hebben rvelke krachtins-
panning deze tentoonstelling gei,ergd heeft maar allen zul-
len zeggen met onze kan:eraacl, de u rouspéteur r, Piéreuse,
dat het ZEER GoE',-) rvas' 

Bob Dem.

YERRECHTVAARDIGING
Aangaande het artikel gewijd aan Luitenant Pierre Bo.

veroux, dat in onze bulletiin verschenen is, hadden ver-
scheidene lezers ons het verwijt toegestuurd dit artikel
gepubliceerd te hebben zonder de voorafgaande toelating
der schrijvers.

Daar zljn eerlijkheid in twijfel getrokken werd ziet
de redactie van het Builetijn zich verplicht volgende ver-
rechtvaardiging te doen :

l. Dit artikel heeft slechts één auteur
2. Deze schrijver heeft ons de uitdrukkclijke toela-

ting gegeven dit artikel over te nemen.
3. In ons bulletijn werd er melding gemaakt van dit

feit door het volgend zinnetle : Met de welwillende toe-
lating van « Cceurs Belges ».

Hieronder volgt een afschrift van de brief waardoor
het ons toegelaten werd het artikel in kwestie na te druk-
ken. Dezen die het origineel schrijven verlangen na te zien
kunnen zich tot de redactie wenden.

Lûk,29 |uli 1948.
Aan de E. H. GUYAUX,
Militair aalmoezenier

te Kapellen.
Mijnheer de Aalmoezenier,

Het is rnet vreugde dat ik U de toelating geef om dc

artikels gewijd aan Luitenant Boveroux en âan de ont-

mijners die verchenen in « Cceurs Belgcs , en wâarvan
ik de schrijver ben over te nemen.

Aanvaard...
getekend : L. Lombard

De Sectie van Luik vrââgt ons de hiernavolgende tekst
te willen inlassen, wat we dan ook graag doen.

Bij vergissing heeft het Luikse comiteit van de Ver-
broedering in een van zijn verslagen meegedeeld dat de

sympathieke en verknochte Heer Rainotte besproken was

voor de Organisatie der feesteliikheden ten voordele van

de Sectie Luik.
Nu dcelt het Luiks comiteit ons mede dat deze ver'

gissing dat door een verkeerde interpretatie der debatten

àie n de loop der laatste vergadering plaats hadden be-

saan werd." Het co-iteit wil zich de bedrijvigheid van de Heer

Rainotte niet voorbehouden, noch misbruik maken van

zijn vrijheid.
Deze laatste blijft iedere keer dat hij er de vrile tijd

toe heeft ter beschikking van alle afdelingen die wensen

feestelijkheden ten vooraele van het werk der Verbroe-

dering'op touw te zetten en is volledig vrij deze alleen

of in groip re organiseren om het 
îil"*f,ï'c"*t,.u,
Kapitein Vanderydt.

Oorlog in de klas
De leerlingen, het merendeel veteranten uit de oorlog

moesten hunlxamen in psychologie afleggen. Een as, die

letterliik de antwoorden op alle vragen kende, vond niet

beter dan ze in morse aan alle kandidaten over te seinen.

flelaas, enkele seconden later kwaam het antwoord in
morse vân de kant der professoren : u het is spijtig voor

U, mijn beste, maar ik ook ben in het legtr geweest.
lvlundelein College Review'



De krqnkzinnige...
krcnkzinnigencrrts

door YVONNE PAGNIEZ
Overgenomen uit " EAUX VIVES ", 59, rue de Rennes, 59, PÀRIS

I)okter Crêa'ch tlic een goed krankzinningenarts was,

bcstuurde één der diensten van het St.-Anna Hospitaal waar

men de geestesziekeû behandelde.

Bretoen van afkomst ontbrak het dit Personnage met zijn
onvaste gang niet aan persoonliikheid, noch geestelijk noch

lichamelijk. 7.tin a:'ngezrcht rvaarop een schedei zo glad
:rls een kei prijkte en als gespitst wâs oP de top \'ân een

rnager licht gebogcn lichaam bezat de eigenschap letter-
lijk de vorm van een notekraker te hebben, zijn gebogen

neus was zo rerg naar zijn vooruitspringende kin gegroeid

dat deze verwoede roker een sigarettenpiipje nodig had om

tc beletten dat het topje van zijn neus zou verbranden.

De innerlijke eigenaardigheden van dit rveinig bespraakt

individu, die zin vôor humot had, zal ons door de volgende

gebeurtenissen meer duidelijk gemaakt worcien dan zulks

zou blijken uit een redevoering.

Ondanks zijn zevenenvijftig larige ouderdom hieid Yves

Jean-Marie Crêa'ch eraan tijdens de duistere dagen der'

Duitse bezetting zijn rol te spelen in de weerstand. Als ze,

gezeten in een hoekje van hun âPPartement de kleine blaad-

les fijne druk openplooiden van het in 't geheim verschij-

irend-dagblad ,,Éertilditg, dat een kameraad hen heimelijk
in de handen had geduwd of dat onder hun deur dgorge-

schoven werd, vol§den de lezers met genot de militaire
kronieken getekend met de naam « Kapitein Brécourt »

die de giorienâam van onze vriend was.

Maar bij deze pennetrvist hield ziin vaderlandse bedrij-
r,igheid niét stil. èevaarlijker was zijn Post aan het hoofd

r,ü .., groep die georganiseerd was met het doel, onder

het oog îer'Duitsers door, de Engelse- en Amerikaanse

piloten"die dageliiks uit de hemei veilen heelhuids over het

irt.r t. bter,"g.n. In Frankrijk en in België waren deze

diensten talrijÈ, geboren als ze rvaren uit de moed en uit
de toewijdin§ ,"i ...t volk dat zich verdrukt voelde door

de waakrraÀheid der vi]and, door ziit voortdurende bedrei-

gingen en door ziin harde tegenmaatregelen' Hoeveel

ir1ih..-tptingers wâren er niet die, ontsnaPt u]1 hu.n

brandend to.ttËl, op het einde van hun duizelingwekkende

val de vijand -..td.t te zien, toch terug hun woonplaats

of hun g.vechtpott terugvonden ra een-wonderbaar avon-

tuur datiun hei mooiste-aangezicht van Frankriik liet zien'

De Fransen die deze tochten met hun leven betaalden \traren

talrilk want bijna onmogeliik rvas- het dit l?ng Y9l te Ïou-
den'zonder in'één van àe valstrikken te tallen die omheen

hen geweven waren'

Zoals alle anderen kende Crêa'ch het gevaar dat hii liep'

maar blijgeestig vervulde hii zijn taak tot op zekere dag in

]anuari .ik.l.''r".t ziin mannen gegrePen-werden aan de

3p""rrr. grens, op het ogenblik dat ze de vliegeniers clie ze

begeleidden trachtten over te krijgen. Het geval was open-
lijk, onmogelijk het te loochenen.

De Gestapo verheugd door de goede vangst die ze kwam
te doen stelde alles in het werk om die hele schakel die
naar de ontsnapping leidde, en waarvan ze het bestaan ver-
moedde, op te lossen. Alle middelen waren hen gocd,
afmattende ondervragingen, arglistige vragen die de geest
verwarden en verder de marteling. Ondanks de wondere
heldendaden, die de monden gesloten hielden onder de ergste
folteringen behaalden de politiemannen uiteindelijk een

gedeeltelijk succes. Een ongelukkig jong meisje, dat duchtig
afgerost werd, uitgeput door de slapeloosheid, door het lij-
den en de angst verschillende malen het bewustzijn verloren
had in een badkuip gevuld met ijskoud water liet zich namen
ohtsnappen. Onder deze was de naam Crêa'ch.

Op een Zondag in Januari, de ruiten waren bedampt in
de ijzige morgen, belden twee verdacht uitziende personen
aan de poort en nâmen zonder veel omhaal de dokter mee
naar een klein gebouw in een smalle straat vân het XVIe ar-
rondissement waar de Gestapo één van zijn burelen had.

Zware verdenkingen wogen op hem. De Duitsers wisten
niet dat hij de leider was der bende maar wel dachten ze dat
zîjn rol belangrijk moest zijn en vol woede mishandelden ze

hem dan ook zonder ophouden. De Schweinkopf (zwiin-
hoofd), Dreck (drek) en andere bijvoeglijke naamwoorden
regenden te zamen met de kolfslagen op hem.

- 
Gij hebt het geluk oud te zijn 

- 
5stl166u\À/de een

bruut in hemdsmouwen hem toe terwijl hij hem een direct
in volle gelaat liet encaisseren.

Yves Jean-Marie sponste zijn bebloede haakneus af en

dacht aan wat hij niet zou af.gezien hebben indien ziin kaal
hoofd en zijn witte slapen hem niet geholpen hadden.

Afgezonclerd in een cel te Fresnes was het hem gedurende

een ganse week onmogelijk te eten zo erg had de aandoe-

ning en de slagen hem aan het wankelen gebracht. Reeds

bij zijn aanhouding mager zijnde was hij gauw uitgeput
en verloor hij al zijn krachten. Zekere morgen gedurende

zijn kwartierlange wandeling die hij op de koer in een ge-

traliede cel mocht doen bezweek hii. lVanneer hif terug tot
het bewustzijn kwam stond een verpleegster, een spuitje
in de hand, over hem gebogen. Dat zelfde ogenblik kwam
in hem de gedachte aan de comedie die hij zou kunnen
spelen om ziin leven te redden. Deze psychiater kende de

.ympto-.n der geestesziekten en hij kende niets beter dan

.r .n. ,oo. te wenden, hij wist heel goed dat zijn geval ver-

dacht zou schijnen en daarom moest hii trachten op de vol-
maakst mogelijke wijze de ziekte voor te wenden- Een moei-

lijke onderneming was het, want in deze minuten w.aargP

de dood en het leven hun kansen berekenden wist hij ziln
moed beperkt.



Maar war kiezen ? De tijd om na te denken ontbrak
hem. Zijn instinct koos de sprakeloosheid van Wernicke.
l)it is een ziekte die zelden voorkom.t en wâarvan de ken-
tekens zeer kenmerkend zijn. De patient versrâat nier meer
hetgeen n]en.zegt, niet dat hij doof is, hij hoort duideiijk
en daar de zieke zelf nog kan spreken kan men zich âe
waartal van een dergelijk gesprek inbeelden.

Crêa-ch begon dan maar dadellk.

- 
V'rââr hebt ge pijn i 

- 
vroeg de verpleegster.

- 
Men heeft mijn kat gedood 

- 
antwoordde de dokrer,

die zich kwaad toonde 
- 

ik ben zeker dat het is om haar
te stoven.

Verbazing van de Schwester die niet weet wât denken.
Een nieuwe _vraâg, waârop oîze vriend met een goede mop,
gans verschillend van de ernsr der vraag, luid làchend ant-
woordde. De Duitse dokter die inderhaast verwittigd werd
zette de proefneming voorr. Crêa'ch liet zich niet van zijn
stuk afbrengen, ondanks zijn lichamelijke uitputting. Voort.
durend had hii de symptomen der ziekte voor ogen en hij
richtte er ztch naar als naar een ijzeren regel.

Ik weet niet of de lezel zich rekenschap geeft van cic
dosis koud bloed die er nodig is om een dergelijke rol vol
te houden, r'an de voortdurende rvaakzaamheid van geest tlie
dag en nacht moet voigehouden worclen, zelfs tot in de slaap,

'.vant ondervragingcn nil een plors ivakker nraken vondén
plaats. En zonder vermindering sluit de gevangene zich zes
maanden lang op in zijn trveede persoonlijkheid. Honderd
tachtig dagen, gedurende clervelke hij voortdurend aan
geneeskundige onderzoeken onderworpe n r,verd ; men
bracht u schapen » in zijn cel, .r'alse broeders die achter zijn
geheimen trachtten te komen. En met deze gezellen die
hem geen ogenblik alleen lieten ontstonden de meest ko-
mische gesprekken. Hii was vroli.ik zoals men her gewoon-
lijk is in de ziekte die hij voorwendde en ook heel spraak-
zaam waardoor hii altijd op zijn hoede moest zijn.

Aan de kameraad die hem vroeg ;

- 
Hebt ge kinderen i - r'erklaarde hij opgeivekt hoe

men het zeewier oogstte aan de Bretoense kust.

Dikrvijls leidde een enkel rvoord in een vraâg tot een

ganse ontwikkeling.

- 
Hebt ge opgemerkt 

- 
vroeg de ondervrager 

- 
dat

er gebakken worken in de soep zijn i

- 
Ah, levend lokaas, dat spartelt in het water. heei goed

voor de visvangst. En gedurende een kwartier, improviseerde
Yves zonder zich te vermoeien een waartaal over vissen en

liinen en netten.

Nooit was een sprakeloze zo sprakeloos als de persoon uit
deze droevige comedie.

Pijnlijke tonelen hadden plaats, bijvoorbeeld als men een

water aftapping deed langs de lenden, om te zien of ziln
ziekte geen syphillistische oorsprong kende. En het werd
een echte tragedie toen de beroemde dokter Spillmâyer, een

der prinsen der neurologie van Over de Rijn persoonliik
de zieke onderzoeken rvou. Om dit geval dat hem twijfe-
lachtig scheen op te lossen nam hij ziin toevlucht tot het
fotograferen der hersenen. Ivfen zou dan met zekerheid zien
of het voorste deel een stoornis. die het handteken der ziekte
is, vertoonde. Het radiograferen der hersenen eist een uiterst
pijnlijke voorbereiding want er n.roet lucht geblazen worden
in het vloeibaar gedeelte der hersenen en van het rugge-
graatsmer[J. Over het algemeen wordt deze operâtie met
uiterste voorzorg omringd ; men qeeft de inspuiting heel

laag in de rvervelkolom terwiil de patient in een positie die
het schokvrij stijgen der lucht versemakkelijkt geplaatst
lvordt.

ONZE GROTE TÀ,MIIJIE

Luitenant Hovertin en Mevrourv zijn i.erhcug<l U
te kennen mede delen van het geboortc van cen rncisie

die de naan-r van RITA heeft gekregen.

WIST I.I...
Dat de eerste woordenwisseling over de Noord-Zuidver.

binding ongeveer een eeuw geleden ontstaan is.

Dat men voor de oorlog van 1914-1918 met her werk
begonnen is.

Dat deze werken omvatten : het graven van een tunnel
van 2 kilometers lengte en .35 meter breedte; het bou-
wen van 2 viatlucten, de ene van 200 meter lang en de
ander 900 meterl de verhoging van het station Brus-
sel-Zuid en vân Brussel-Noordl het bouwen vân een
onderaards stationl het oprichten van twee stilstanden.

Dat het Noordstation 8 meter hoger moet komen terwijl
het Zuidstation met 6meter moet verhoogd worden.

Dat de bouwmeester van de Middenhalte wijlen baron
Victor Horta is.

Dat zljn opvolger de naam draagt van }tlaxime Brunfaut.

Dat de bouw ongeveer 1.200.000 ton materiaal zal op-
slorpen.

Dat deze hoeveelheid 60.000 wâgons 'van 20 ton verte-
genwoordig, of 600 aaneengehaakte wagons hetzij
driemaal de afstand Brussel-ulik.

Dat er 1.300.000 ton aarde weg te voercn is, dit werk
vraagt het gebruik van 260.000 v/âgons van 5 ron, of
een lenge van 2.00.km. camions.

Volgens het periodiekc irul-
letijn van rle Opvoedkuncli-
qc dienst vrtn ht i Lc{.r.

Nr6-December 19J7

NECROLOGIE

i)e Sectie uit Luik deeit ons het piinlijkc nieurvs nretie

van het srnartelijk afsterven van clc vac'ler onzer vriencl 'fous-

saint.

Dc Verbroedering betuigt aan <1e Farnilie Tou:srrint zijrr
innige deelneming.

(Zie vervolg bhdziide 7)
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Enkele historisehe data
NOVEMBER

1 1944 Gans België is bevrijd door de Geallieerden.

Onze Commando's ontschepen oP het eiland

Walcheren.

3 i901 Geboorte te Brussel van onze koning Leopold III

4 1800 Aanneming te Parijs van het decimaai me-

trisch stelsel.

8 1942 De Amerikanen en de Engelsen ontschepen in

Noord-Afrika.

1918 De Wapenstilstand wordt ondertekend'

1909 Het Parlement stemt de wet op de persoonliike

dienstplicht waardoor het stelsel der loting

en cler vervanging wegvalt.

1942 Zeeslag bij Guadalcanar. De Amerikaanse vloot

haalt het oP een ]apanse formatie, en bekomt

hiermee de heerschappij ter zee en ter lucht

in dit deel van de Stiile Oceaan.

15 1908 Ondertekening van het Iniijvingsverdrag van

Congo bij Belgiê.

22 1918 Koning Albert doet aan het hoofd ven zijn ze-

gepralend leger zijn blijde intrede te Brussel'

22 1869 Zenobe Gramme, a'ir::rnstig uit de Provincie

Luik, neemt te Parijs een bretet voor zijn uit-

vinding : de dYnamo.

27 1382 Slag bij West-Rosebeke' Filip ''an Artevelde,

leider der Gentse oPstandelingen valt de Franse

troePen âan, mâar zijn leger wordt ingesloten

en lijdt enorme verliezen'

27 1899 l)ood van GLido Gezelle, een der grootste

Vlaamse dichters.

29 l8J0 l')e opstancl in Polen belet de Russischc Csaar

een leger naar de Belgische revolutionnairen te

sturen.

Zg 1881 Stanley sticht het stxtion van Leopoldstacl' toe-

komstig hoofdstad von onze Kolonie'

30 1939 Soviettroepen vallen Finland aan'

DECEMBER

7 194l ]apanners vallen Pearl-Harbour aan' De helft

cler Amerikaanse gevechtskruisers wordt voor

lange tijd buiten gevecht gesteld' Deze aan-

val heeit plaats juist op het ogenblik dat |a-

Panse afgevaardigden met de ministers van de

Verenigde Staten te Washington een bespreking

houden over de vriendschapsbetrekkingen in de

Stille Oceaan,

1425 Stichting van de Universiteit van Leuven.

1865 Dood van Leopold I in het Kasteel te Lecktn.

1944 Begin r.an het Von Runstedtoffensief in de Ar-
dennen.

1909 Dood van Leopold II.

1909 V66r de Kamers legt Albert I de gronciwettelijke

eed af.

30 1835 Uit de Cockerillfabrieken komt de eerste loco-

motief buiten die « de Belg » genoemd werd.

De krcrnkzinnigê...
krankzinnigenarts

(Vervolg van bladzijde 6)

In het huidige geval achtte Dr. Spillmayer elke inschik-
kelijkheid overbodig oTwel omdat hij het dubbeizinnige van

deze ziekte rvou berviizen, ofu,el omdat hij weinig waarde
hechtte aan het leven van zijn patient. Zonder hem zelfs in
de klassieke positie te brengen deed hii de inspuiting hoog

in de rvervelkolom in de streek van het achterhoofd, waar
de kleinste verkeerde beweging volstaat om u naar de andere

wereld te sturen. Crêa'ch kènde het gevaar der operatie.

Zotder een spier te belr,egen maakte hii zich gereed terwijl
hij met een oog alle voorbereidselen gadesloeg ging hij voort
met zijn kinderlijk gebabbel.

- 
Ik meende dat mijn hoofd op het openspringen stond-

vertelde hij ons later. Het geluk is met de roekelozen. Door
een echt mirakel, r'erraadde de radiografie de uitdroging van

een deel der hersenen. Zonder twiifel had de ruwe behande-

ling bij het inblazen der lucht het opzicht gedetlteliik -ver-
vaiit ofwel vertoonde de plaat een fout. In alle geval de

neurologist rverd er toch door bedrogen.

- 
Het is vreemd 

- 
v611slds hii ; en ik raadde het in-

nerlijke lachen van Crêa'ch dat men men zulke hersenen

kan bezitten als dokter psychiater.
Van nu af aan werd ei geloof gehecht aan ziln ziekte en

vervoegde Yves |ean I\tlarie terug het gevan_g te Fresnes. Ffet

*as dà 5 Augustus. Ziin lotgenoten werden terwijl hii in
behandeling ùat t aat Duitsland weggevoerd, zodat ziin
verbtijf in het hospitaaT ziin leven redde.

Op Donderdag 17 Augustus, dee-d men degenen die over-

gebl&en rvaren op de koer van het gevang van Fresnes

Ëo-.n. Allen meènden dat ze zouden moeten vertrekken

naar Duitsland want ze hadden het bevel gekregen hun

bagage mede te nemen.
'W"elk 

onverklaarbaar geluk toen ze zagen 'dat in plaats

van de veldgrijze uniformen het deze waren van de FFI
met een groàt driekleurig vaandel die hun afwachtten op

de binnenplaats.

- 
Mijne Heren ge zijt vtlj-

Een Marseillaise Legroette het ongelooflijke nieuws' En

alle gevangenen, verblind als ze waren door het geluk, wer-

.1.n i.r de"Rode Kruis wagens geladen die hen wegvoerde

als in een droom. Crêa'ch keek door het venster en wanneer

de auto de grote plaats die de leeuw van Belfort omgee{t

ooreed zei hii :

n'Mijne Heren ik dank u, ik ben er ». Het was de eerste ver-

st*ndige zin. die hii na zes maanden g:o1ng uitsprak' En 
4È*

met een rustise stap ging hij, ]uist alsof hii terugkwam van*---qff-
ziln dageli]ksè to.de, naar het St. Anna Hospitaal' ,'.' t-



DE CNTMI]NER,
Hii leunde groot en donker
tegen het octobedicht
de laatste motgen van zijn leven.
Om hem was het geruis der zee

als de zaîg van een koraal
in de nacht I
om hem bewoog de doog.

In de striid tegen
het ongekende gemene gevaer
dat zijn volk versroestte
vond hii de spanning :

nier meer van deze aatde te zijn,
ruaat te groeien
tussen licht en donker,
tussen leven en dood.

En boven het giize naakte zand,
bleef ziin gedachte stillestaan
bii ziin vrou§'e en ziin kinderen
en ziin ho{e achter zifn huis.
En zocht hii tot hii vond
wat hii hoopte te vinden :

de innedifke vriiheid,
het los ziin van de vrees
die dwaalde over het strand.

Die motgen,
toen de mist wegtrok
over de zwiigende duinen
werd ziin gtote gestalte
verscheurd door de miin
die koud gewacht had op hem.

Na de ontploffing
ruiste eeuwig
de zee.

Soldaat militiaan M. K.


