
GEWENSTE INTIMITEITEN 
 
Over ongewenste intimiteiten op het werk is de laatste tijd veel geschreven. Blijkt nu dat er 
ook zoiets als gewenste intimiteiten zou bestaan in de beroepssfeer. Vorig jaar al bracht een 
Amerikaans   onderzoek   van   het   “   Bureau   of      National   Affairs”   (   BNA   )   aan   het   licht   dat  
bedrijven en organisaties zich moeten bezinnen over veranderde relaties op de werkvloer. 
Want die wordt steeds belangrijker als natuurlijke ontmoetingsplek waar intimiteit en liefde 
gemakkelijk opbloeien. 
Het onderzoek meldde overigens dat dit fenomeen geldt voor alle soorten werknemers, van 
hoog tot laag. In navolging va dit onderzoek liet het Amerikaans weekblad Newsweek een 
enquête   uitvoren   onder   de   inspirerende   titel,   “   sex, workers en relationships”  En  wat   bleek 
daaruit? Dat van de 750 ondervraagden 21% en intieme relatie op de werkplek hadden beleefd 
of nog steeds beleefden. 
Uiteraard zijn er wetenschappers die meteen verder kijken. Zo stelde de Nederlandse 
vrouwelijke professor Weeda, buitengewoon hoogleraar emancipatievraagstukken aan de 
universiteit van Groningen, onlangs dat gewenste intimiteit op het werk goed is voor het 
bedrijf, want dat het economisch rendement erdoor stijgt. Met andere woorden: mensen op 
werkplekken waar een erotische sfeer heerst, gedijen beter, werken harder en gemotiveerder. 
  Tot  zover  het  weekblad    “KNACK” 
 
Dus de vrije interpretatie in legertermen komt als volgt over: 
De  mannelijke  Chef    zal  meer  presteren  indien  zijn  vrouwelijke  “  evenknie  of  ondergeschikte”  
in ultra korte, strakke rok, met of zonder uitdagend bloesje/truitje komt werken. Als goed 
tacticus kan hij mar een richting uitgaan, de verdediging laten voor wat ze is, meer aanvallend 
ingesteld  worden  met  als  strijdkreet  “  NAAR  VOREN” 
Van de andere kant als de mannelijke collega of ondergeschikte zich vertoont met gespierde 
torso zichtbaar afgetekend tegen de dunne stof van het zomerhemd, de spierbundels van de 
biceps goed uitkomend onder de opgerolde mouwen van het hemdvest, dan natuurlijk zal de 
vrouwelijke militair NIET meer weten waar ze het heeft. Ze zal de verdedigende houding 
stilaan laten varen e nog ondernemender worden. Dit alles kan maar ten goede leiden. 
OP korte termijn krijgen we dan een leger, overlopend van aanvalslust, waarbij in vergelijking 
de Ulanen in 14-18, de Vietnimh in Dien-Bien-Phu of La Legion in Algerije een bende 
koorknaapjes waren. 
 
 
 
 
 
HERINNERINGSDAG COMMANDO 
 
Historie 
Najaar 1944! Door de snelle geallieerde opmars wordt de Antwerpse haven, met zijn 
installaties intact op de Duitse bezetter  veroverd.   
De vijand bezet echter nog altijd de Scheldemonding op het Nederlandse eiland Walcheren 
Hun kustbatterijen boren elk geallieerd bevoorradingsschip de grond in.  
Een geallieerde commando eenheid, waaronder Belgen scheept in op de Visserskaai in 
Oostende. Hun bestemming: Walcheren. 
Na een hevige strijd wordt het eiland ingenomen en is de haven van Antwerpen bereikbaar. 
 



Heden 4 november 2000-11-11 
“On   the   same   place”   te   Oostende   staat   nu   een   monument.   Jaarlijks   is   er   een  
herdengkingsplechtigheid. De organisatie is in handen van het ANPCV- Oostende. 
Net als voorgaande jaren staan Voorzitter  Freddy Hoofdt, Fons Van Der Maelen, Dré Van 
Steelandt en andere leden garant voor een vlekkeloos verloop. Een korte bloemenhulde! Een 
stijlvolle  “  Last  Post  “  De  vaandeldragers, onder hen Roger De Baere, nijgen het vaandel.  
Bij  het  bevel  “  Om  te  groeten  ..  groet”  gaan  de  handen  nog  fiks  naar  de  rand  van  de  rode  of  
groenen muts. Enkele momenten van ontroering!! 
Na de plechtigheid, tijdens de receptie begroet ik Louis Van Casteren, Leon Delaet, Jean-
Claude Strobbe. Later aan tafel babbel ik nog wat na met Charles Verbandt, Miele Van De 
Kerckhove, Gerard Moerman allen vergezeld van hun dames. 
Ik neem afscheid van Freddy en zijn echtgenote, onder een stralende zon rijd ik naar de 
Antwerpse Kempen en kijk terug op een geslaagde dag. 
Proficiat Oostende!! 
 
Het   aanbod   van   Freddy   om   onze   voorjaarsontmoeting   in   hun   “Home”   te   Oostende   te  
organiseren nemen we dankbaar aan.  
We houden het in beraad en zullen het voor en tegen ( als er al een is ) afwegen.  
U hoort nog van ons. 
 

OPSPORING OPSPORING OPSPORING OPSPORING OPSPORING OPSPORING 
 
Edwich Van De Moortele lid van de regionale Artevelde Gent vraagt om een 
opsporingsbericht op te nemen in ons tijdschrift, gaarne gedaan natuurlijk. 
 
Worden gezocht : 

Ex  para’s  van  het  peloton  Recce  1°  Para  Staf  Cie 
Dienstjaar : 4 april 1961 – 1 juli 1962 
Begin Sep 1961 vertrokken naar Ruanda-Burundi met het 3° Para naar Usumbura tot 

               1 Jul 1962 
Doel van de opsporing : 
 Het peloton Rece van 40 jaar terug herenigen 
Kontact nemen met : 
 



Van De Moortele E Plasschaert M Hofmans W                          
Chauffeur Recce Sergeant Luitenant 
09 / 386 10 91 013/ 33 53 94 03/ 663 52 00                           
    
Reageer snel Reageer snel Reageer snel Reageer snel Reageer snel Reageer snel 
 
 
 
 
 
SOCIAAL NIEUWS 
 
Om op de hoogte te blijven van al de ontwikkelingen rond onze pensioenen en bijgaande 
voordelen is het misschien interessant lid te worden va de GOPA.  
Deze   VZW   is   aangesloten   bij   “   DE   NATIONALE FEDERATIE VAN OP RUST 
GESTELDE  MILITAIREN  VAN  BELGIË” 
De zetel van GOPA is te ANTWERPEN. Regelmatig zijn er vergaderingen in de Club 
ANTIGOON te BERCHEM. 
Trimestriëel wordt er een tijdschift uitgegeven met alerlei informatie over genoemde 
onderwerpen. 
Wie meer inlichtingen wil, meldt zich bij :  Mijnheer TOTE GUSTAAF 
 Molenbergstraat 19/5 
 2070 ZWIJNDRECHT 
 Tel 03/252 53 27 
Een nuttig uittreksel uit hun laatste tijdschrift in verband met het overlevingspensioen: 
“  Ingevolge  het  blokkeren  van  de  tegoeden en omdat de regeling van het overlevingspensioen 
wat lang kan uitblijven ( tot 5 maanden ) kan het gebeuren dat men in financiële 
moeilijkheden geraakt.  In dit geval doet men best beroep op het plaatselijk OCMW of op een 
van de hieronder vermelde  Sociale Regionale Bureaus van het Ministerie Van 
Landsverdediging” 
Antwerpen Marialei 53/5   Tel tijdens de diensturen: 03/223 68 11 
      Tel buiten de diensturen:  03/230 76 60 
Brugge    Hooistraat 27   Tel: 050/331 32 26 
Brussel Tervurenlaan 67  Tel: 02/734 00 96 
Gent  Antonius Triestlaan 12 Tel: 09/255 79 93 
Hasselt   Guffenslaan 26  Tel: 011/27 47 41 
Wenst U meer inlichtingen over Rust- en overlevingspensioen, er bestaat een brochure: 
“Algemene   inlichtingen   betreffende   de   rust- en overlevingspensioenen ven de openbare 
sector”   dewelke   gratis   te   bekomen   is   bij:   Ministerie   van   Financiën,   Administratie   der  
Pensioenen, Financietoren bus 31, Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel 
 
Briefwissseling gericht aan G.O.P.A. voor onze leden te richten aan:  

Mr DENIJS CHRISTIAAN 
Engelselei 48 

2950 KAPELLEN 
TEL/ 03/664 17 30 

 
 
TAALVERWARRING 
 



In   vorige   uitgaven   namen   we   onze   groet   en   mindergrote   “bazen”   op   de   taalverwarrende  
korrel. De hand in eigen boezem steken mag ook! Want af en toe schoten we ook een 
KEMEL groter dan zijn broer OLIFANT. 
Maurice Schockaert en mijn persoontje zijn onderrichters van een tweetalig peloton in 
Lombarsijde. We proberen de lessen drill en bewapening zo goed mogelijk in het Frans te 
geven. Het aanleren van de diverse dekkingen gat ons zelfs in het Frans ook wel af. De 
prehistorische LEE-ENFIELD is het oefenwapen va onze rekruten. De FAL wordt nog een 
tijdje in de kast gehouden. Dat men zijn geweer moet behandelen met dezelfde 
behoedzaamheid  als  “uw  lief”  of  “votre   fiancée”  hoort  bij  de  vaste   leerstof.   Idem natuurlijk 
voor  het  innemen  van  een  wisselstelling.  We  willen  onze  franstaligen  “diets”  maken,  dat  als  
men gevuurd heeft, men van stelling moet veranderen. 
Ik vertaal dit als volgt: “   Et   quand   vouz   avez   tiré   votre   coup,   il   faut   changer   de   position”    
Hetgeen heel wat anders betekent maar dat wist ik toen nog niet. 
Maurice zijn imponerende gestalte, en de mijne ook eenbeetje, staan garant dat niemand een 
zweem van glimlach op zijn lippen durft te tonen. Field-craft, duinopwaarts met een bergham 
vol zand os geen pretje. Ook niet voor een jong enthousiaste toekomstige Para-Cdo 
          RIK 
WANDELTOCHT OP 8 OKTOBER 2000 
 
«  Geen regen kan ons deren, geen storm of geen geweld 
    wanneer wij gaan marcheren, zijn we rijk al hebben we geen geld » 
Zo luiden twee regels uit een parachutistenlied. Onze wandelaars denken er ook zo over. Van 
de vooraf ingeschreven families of groepen geeft er geen één forfait, ondanks dat de 
hemelsluizen wijd openstaan. 
Langs het RV punt aan de hindernisbaan, worden we naar de gezellige, verwarmde kantine 
gestuurd. We genieten er van een koffie, een soepje en sommige onversaagde wagen zich 
reeds aan een koude pint. Na en korte briefing gaan we per familie of groep ( onze vrienden 
uit Nijlen zijn liefst met 12 deelnemers tegenwoordig, bedankt dames en heren ) naar het 
vertrekpunt. Hier oriënteren we onze mooie IOF kaart en trekken de bossen in, ijverig op zoek 
naar de zes bakens met de Quizvragen. De minder dapperen bezoeken het museum of 
bewonderen van op afstand de nagelnieuwe Pandurs. Ze staan opgesteld in colonne want  Para 
vertrekt de volgende dag naar Leopoldsburg, speciaal om te gaan oefenen voor de opdracht in 
Kosovo. 
Een uur later komen de eerste kletsnatte wandelaars aan. Onder hen niet weineg dames en 
zelfs een paar kinderen, Chapeau!!! 
In de kantine vullen ze onder het genot van een warm of koud drankje hun Quizvragen verder 
in, buiten bij de bakens was het daarvoor te nat. De gratis aangeboden Hotdog wordt met 
smaak verorberd. 
Na enig rekenwerk komen Marcel Neyrinck en zijn gezelschap als winnaars uit de bos. Hij 
weet de strikvraag over het rijke wielerleven van Kempenzoon Rik Van Looy goed te 
omzeilen. De eerste en enige prijs, een fles Cognac is verdiend gewonnen. We praten nog wat 
na, ruimen de Bar wat op en gaan stilletjes op huis aan. 
En natuurlijk, als we buiten komen is het met regenen gestopt. Een heerlijk herfstzonnetje 
staat  aan  de  hemel.  Waarom  geen  paar  uur  eerder  NONDE…!! 
Na zo een succesvol gebeuren, is het normaal wat dankbetuigingen uit te spreken. Hier volgen 
ze  dan,  Dank  aan  hen  ….. 
¾ Die weer en wind trotseerden ( het waren er niet weinig ) en het bos introkken 
¾ De leden en sympathisanten die altijd aanwezig zijn 
¾ Speciale dank aan:  -Comd 3 para voor het gebruik van het park 

-Marc Van Gorp voor de kantine 



-Madelein Geerts voor de helpende hand in de kantine 
-Albert Geerts die de weerselementen trotseerde en sommige 
wandelaars terug op de juiste weg zette 
-Xavier Colonne en Jos Verholen voor de toogbediening 
-Frans Van de Poel en jan Geuns voor het openhouden van het 
museum 
-Pol Ooms voor zijn mooie IOF kaarten, bakens enz 
-Mijn eigenste Riet Stabel voor de tiketten verkoop 
-n.v.d.r. de Voorzitter voor de organisatie en het initiatief, 
zonder trekpaard komt de kar niet vooruit 

In het voorjaar2001 organiseren we weer een wandeltocht. We hopen op een zelfde of groter 
aantal   deelnemers.  Maar…..we   gaan   dan  wel   in   een   ander   park   de   omloop  wat  moeilijker  
maken. 
          RIK 

 
 

 
WANTED 
 
Wij  stellen  voor…… 
Gorre  Callewaert.  In  de  goede  oude,  “Lombardsiedse  tied”  vormde  hij  jaren met Ritten 
Gillebert een onverwoestbaar operationeel duo om U tegen te zeggen. Bewoners van pakweg 
de Ardennen slapen veel rustiger nu onze twee vrienden gepensioneerd zijn, en het dus wat 
kalmer aandoen.  
Gorre zijn hedendaagse ( vreedzame) bezighedenbestaan o.a. uit  verzamelingen aan te leggen 
van kentekens en ander militair spul. 
Vandaar  deze  alarmkreet…..WIE  HEEFT  ER  NOG:   
x Stoffen, linker of rechter Pegasus met afgeboorde rand 
x Plastieken Commando schouderkenteken  
x Volledig plastieken Wing Para A , met twee blauwe buitenranden 
x Volledige Wing para A in feuter met twee blauwe buitenranden 
x Kaki stoffen of plastieken Wing Para B 
x Allerlei muts of mouwkentekens 
Gorre wil hiermee zijn verzameling aanvullen/vervolledigen. Bovendien belooft hij plechtig 
aan de milde schenkers als beloning hun huis niet op te blazen in 2001. 
Dus wees er vlug bij, zijn adres: 
G. CALLEWAERT 
Bikschotestraat 1/B1 
8920 LANGEMARK 
Heroriëntatie van de parachutisteneenheden naar gevechtseenheden van lichte luchtinfanterie 
die betre beschermd en uitgerust zijn met een aangepast aantal helikopters voor het transport 
en de vuursteun en door overeenstemmende steuneenheden worden aangevuld. 
     VOX magazine 14 juni 2000 
 
Bovenstaand onderwerp maakt deel uit van het strategisch plan voor de modernisering van het 
Belgisch leger 2000-2015. Het zorgt voor de nodige opwinding in de kringen van de Brigade 
Para Commando (BPC) en niet alleen daar ! ! 
Bij de oudgedienden is het ook een punt van gesprekstof. Om zijn kader en manschappen 
gerust te stellen, laat brigadecommandant Kolonel Michel van Emrik het volgend BPC-Info 
verschijnen. We nemen het integraal over. 



 
De Para Commando Brigade in de toekomst 

 
Velen onder U zijn ongerust geworden door het verschijnen van de Beleidsnota van de 
minister van Landsverdediging en door de beslissingen genomen dor de ministerraad 
betreffende de Toekomst van de Strijdkrachten in het algemeen en betreffende de Para 
Commando’s  in  het  bijzonder.  Ik  stel  vast  dat  dit  bij  sommigen  aanleiding  heeft  gegeven  tot  
voorbarige interpretaties of conclusies. Na lezing van desbetreffende documenten en 
steunende op de toelichtingen die ik van onze directe Chefs heb gekregen men ik dat voor wat 
de toekomst van de Para Commando brigade betreft, ik U gerust kan stellen! 
 
De Para Cdo Bde heeft reeds een belangrijke stap voorwaarts gedaan dank zij haar huidige 
herstructurering en de integratie van de PANDUR in onze Fus bataljons. Door deze 
herstructurering zullen onze gevechtseenheden beter georganiseerd zijn, beter uitgerust  en 
beter beschermd. De gevechtssteuneenheden evenals de logistieke steuneenheden zullen beter 
bekwaam zijn om hun opdrachten te vervullen dankzij de openstelling van plaatsen voor niet 
gebrevetteerd personeel, wat  tot meer rekrutering moet leiden en het personeelstekort in de 
eenheden zal verminderen. 
 
Voor wat de Beleidsnota van de Minister van Landsverdediging betreft, stel ik vast dat daar 
duidelijk in vermeld staat dat de Para Cdo Bde zal geheroriënteerd worden naar een lichte, 
luchtmobiele en beter beschermde gevechtseenheid voorzien va een gepast aantal helikopters 
voor transport en steun. Dus inde toekomst zal de Para Cdo Bde eindelijk ook over 
transporthelikopters kunne beschikken, net zoals de andere brigades ven de MND( C ), wat 
dus zeker een vooruitgang is. 
Betekent deze heroriëntering naar een aeromobiele brigade nu echter het einde van de Para 
Commando? Mijn antwoord hierop is ondubbelzinnig NEEN, en hiervoor steun ik mij op de 
Beleidsnota van de Minister van Landsverdediging, waarin gesteld wordt dat een beperkt 
aantal parachuteerbare elementen zal behouden blijven voor specifieke opdrachten, zoals de 
ontzetting van landgenoten en speciale operaties. Weliswaar vermeldt de beleidsnota niet het 
aantal elementen dat parachuteerbaar moet blijven, maar ze specificeert wel dat aar de 
toekomst toe de opdracht ontzetting van landgenoten behouden zal blijven voor de Para Cdo 
Bde. Zonder in details te treden betekent dit dat de Para Cdo Bde, teneinde deze opdracht te 
kunnen uitvoeren, over minimum één parachuteerbaar bataljon moet kunnen beschikken, te 
allen tijde en op zeer korte termijnen inzetbaar. 
Dit wil echter niet noodzakelijk zeggen dat er maar één parachuteerbaar bataljon over zal 
blijven, daar dit op termijn niet leefbaar is voor het personeel, dat gans het jaar door 
permanent beschikbaar zou moeten zijn om binnen enkele uren de kazerne te kunnen 
vervoegen. 
 
In dezelfde nota wordt tevens verwezen naar de noodzaak van een bijzondere eenheid om 
speciale operaties uit te voeren, waardoor de toekomst van onze Cie Special Forces veilig 
gesteld wordt. 
 
Tenslotte wil ik nog een persoonlijke overweging maken. De opleiding Para Cdo is in de 
eerste plaats een harde fysieke en karakteriële vorming, waarbij van het individu verlangd 
wordt dat hij bereid en bekwaam is fysische inspanningen te leveren die de meest veeleisende 
zijn in de Belgische strijdkrachten, waarbij van het individu verlangd wordt dat hij risico durft 
aangaan, en dat hij bereid en bekwaam is in moeilijke en stresserende situaties te 
functioneren. Het uiteindelijk doel van deze opleiding is niet zozeer militairen te vormen die 



de technische vaardigheid hebben om uit een vliegtuig te springen of om een rotswand te 
beklimmen, maar om militairen die bekwam zijn om in extreme omstandigheden, zowel 
lichamelijk als geestelijk, een risicovolle en fysisch veeleisende opdracht uit te voeren. I 
beweer  niet  dat  de  Para  Commando’s  de  enigen  zijn  die  zulke  opdrachten  aankunnen,  maar  
we zijn wel de enigen die daar een specifieke opleiding voor hebben gevolgd. Deze capaciteit 
laten   “uitsterven”  zou   een  historische  blunder   zijn,   die  onomkeerbaar   is,   en   zou   tevens   een  
verarming betekenen op gebied van polyvalentie van het Infanterie wapen. 
 
OM te besluiten wil ik duidelijk stellen dat in de toekomst er in de Para Cdo/Aeromobiele 
Bde  er  Para  Commando’s  en  niet  Para  Commando’s  zullen  samenleven.  Dit  is  echter  nu  al  het  
geval, en met wat goede wil stelt dit geen enkel probleem. De para Cdo Bde zal evolueren, en 
ik ben ervan overtuigd dat wij moeten evolueren om te overleven. De   Para   Commando’s  
hebben steeds naar de toekomst gekeken, en niet naar het verleden! Laten wij eer bewijzen 
aan onze anciens dor dit te blijven doen, en door te bewijzen dat de spirit, de beschikbaarheid, 
het verlangen naar avontuur en inspanning vaste waarden zullen blijven in onze brigade. 
 
          M. van Emrik 
                  Kol 
                Comd 
 


