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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 
 
 
 
 
   
 
    Beste Vrienden (innen) 
 
 Weer moet ik beginnen met excuses te maken, inder-
daad uw geliefd tijdschrift had al 3 weken geleden in de 
postbus moeten vallen, weer moet ik niet ver zoeken om een 
schuldige te vinden, dat is het voordeel van een eenmansre-
dactie. Nadeel is wel als er iets hapert de gevolgen onmid-
dellijk merkbaar zijn en zich vertalen in het laattijdig ver-
schijnen van het clubblad. Gelukkig dat we met een nieuws-
brief iedereen hebben kunnen bereiken. We blijven ons best 

doen. 
 
 Het bataljon, met zijn nieuwe RSM Peter Spitaels (lees Blz 6), maakt zich op voor een 
dubbele opdracht in Afghanistan. Nog voor de zomer begint zullen ze vertrekken, sommigen 
voor vier maanden anderen voor een half jaar. Wij wensen Lt Kol Vincent Descheemaeker 
en zijn parachutisten een goede opdracht toe en hopen hen veilig terug te zien op het einde 
van het jaar. 
 
 De reorganisatie van het leger, en voor ons in het bijzonder de para commando’s, gaat 
intussen verder, het lijkt wel of met deze reorganisatie het sein is ingezet voor een verjon-
ging, want behalve bij 3 Para is er ook in het 2 Cdo en in het TrgC Para te Schaffen een nieu-
we RSM aangesteld. Bij 2 Cdo is 3 Para veteraan Christian Fievet opgevolgd door Hugues 
Lamotte en in het C Para is Hubert Lalangh opgevolgd door Pascal de Haes ook een oudge-
diende van 3 Para en zoon van Max een oud Koreavrijwilliger. 
 
 Tot onze grote vreugde hebben veel leden positief gereageerd op de oproep voor het 
betalen van het lidgeld in de nieuwsbrief, al zijn er nog steeds mensen die dit niet hebben 
gedaan. Hopelijk bedenken ze zich, anders is dit het laatste tijdschrift dat in hun bus zal val-
len. 
 
  Wij met de Vriendenkring zeggen het bataljon alle steun toe die we kunnen geven in 
de periode dat het op zending is, in het bijzonder tijdens de familiedagen. Ons volgend tijd-
schrift verschijnt begin augustus, de eenmansredactie neemt nogmaals het voornemen deze 
op tijd te laten verschijnen. 
 
           Pol Ooms 
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INHOUD 

De basisvraag is WAAROM ? 
 
In deze drukke tijden is het moeilijk om de tijd te nemen om zich de werkelijke vragen te stellen : 
WAAROM kan je een pizza vlugger bij je thuis hebben dan een ziekenwagen ? 
WAAROM is er een parkeerplaats voor gehandicapten voor een schaatsbaan ? 
WAAROM bestellen mensen een Double Cheeseburger, een grote friet en dan een Cola light ? 
WAAROM kopen we hotdog worstjes in een doos van 10 en de broodjes in een pak van 8 ? 
WAAROM vrouwen geen mascara kunnen aanbrengen met gesloten mond ? 
WAAROM het woord 'afkorting' zo lang is ? 
WAAROM je, om WINDOWS te sluiten op de startknop moet drukken ? 
WAAROM citroensap kunstmatige smaakstoffen bevat en het product voor de afwasmachine gemaakt is met 
echte citroenen ? 
WAAROM er geen kattenvoeding bestaat met muis-smaak ? 
WAAROM voeding voor honden nieuw is met verbeterde smaak : wie heeft dit getest ? 
WAAROM ze de naalden voor euthanasie steriliseren ? 
 
U kent zeker wel de onverwoestbare zwarte dozen in vliegtuigen : 
WAAROM maken ze het vliegtuig niet van dit materiaal ? 
 
Als vliegen zo veilig is : 
WAAROM noemt men de aankomsthal op het vliegveld dan 'Terminal' 
 
WAAROM drukken we harder op de toetsen van de afstandsbediening als de batterijen bijna leeg zijn ? 
WAAROM wassen we onze badhanddoeken, worden we niet verondersteld schoon te zijn als we ons ermee 
afdrogen ? 
WAAROM dragen Kamikaze piloten een helm ? 
Hoe heeft men de panelen 'VERBODEN OP HET GRASVELD TE LOPEN' in het midden van het grasveld 
kunnen zetten ? 
Vinden analfabeten het leuk om lettertjes in de soep te hebben ? 
Toen de mens ontdekte dat de koe melk geeft, waar was hij op dat moment eigenlijk naar op zoek ? 
Als een woord verkeerd geschreven staat in het woordenboek, hoe weet men dat dan? 
WAAROM heeft die oen van een Noach die twee muggen niet doodgemept ? 
Krijgen de arbeiders bij Lipton ook een koffiepauze ? 
WAAROM krimpen schapen niet als het regent ? 
Ik koop een nieuwe boomerang, hoe raak ik de oude kwijt. 
WAAROM hebben etablissementen die 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend zijn, sloten ? 
Enz. 
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De maand december is alles behalve een uitbolmaand voor 3 Para, drie activiteiten springen 
in het oog.  
De 22 Cie versterkt met één peloton van de 21 Cie en de snipers trekken naar Corsica voor 
een oefening, dus niet voor de traditionele mars door alle terrein waar wij oudjes, spontan 
aan denken als wi iemand Corsica horen uitspreken. De oefening is georganiseerd door Duit-
se en Franse parachutisten, en het 2 REP is de gasteenheid. Er worden uitwisselingen geor-
ganiseerd voor het behalen van het begeerde Franse para-brevet, 96 gelukkigen mogen dit 
mooie brevet opspelden. Dan volgt een FTX met codenaam COLIBRI, stijl NEO. Het begint 
met een stormlanding op het vliegveld van Calvi, gevolgd door een heliportage van een Cie, 
met inname van een bruggenhoofd. Daarna wordt deze Cie via de zee ontzet met amfibie-
vaartuigen. De samenwerking met de legionairs van het 2REP verliep bijzonder goed en on-

ze Cie mocht felicitaties ontvangen voor hun pro-
fessioneel gedrag. 
Eén peloton van de  21 Cie is in de eerste week van 
december op oefening in het Swabenland tegen de 
Bodensee. Daar bevindt zich de NATO school voor 
‘Special Forces’ te Pfullendorf, en deze doen dan 
een beroep op 3 Para om  als oefenvijand te spelen 
tijdens de slotfase van een cursusperiode. 
 
Het nieuwe jaar waarvan iedereen weet dat het 
enorm druk zal zijn, door missies naar Afghanistan 
op twee verschillende plaatsen, begint op de tweede 
week van januari. Er is personeel dat uitgezonden 
wordt om allerlei cursussen te gaan volgen in het 
vooruitzicht van de komende opdrachten de meeste 
zijn chauffeurs voor de MPPV en de LMV, dit zijn 
de gepantserde voertuigen die tijdens dit soort op-
drachten worden gebruikt.  
De derde week van januari gaat een groot detache-
ment van het bataljon naar Portugal voor een 
sprongkamp georganiseerd door de Staf van de 
LtBde (Lichte Brigade zoals het Regiment nu wordt 

NIEUWS UIT HET BATALJON 

Kaart van Corsica, de pijl wijst naar Calvi, omgeving 

waar de oefening COLIBRI zich afspeelt. De kader 

omvat de streek waar vroeger de meeste ‘raids’ door-

gingen vanaf het vliegveld van Solenzara naar de 

toppen van Bavella of de Incudine 
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genoemd). Dit is een buitenkans die met 
beide handen wordt gegrepen. Een groot 
probleem tijdens een jaar met missies is 
de parachutisten in orde krijgen met hun 
sprongen, dit is dus een uitgelezen kans. 
Bijna gans het bataljon is deelnemer, 
plaats van het gebeuren is de paraschool 
van het Portugees leger te Tancos op de 
oevers van de Taag ongeveer 60 km van 
Lissabon. De eerste dagen is het weer niet 
spronggunstig (wind) en wordt de fysieke 
conditie bijgewerkt. Zelfs de MTLG 
sporttesten worden afgelegd, dit zijn jaar-
lijks uit te voeren fysieke testen die elke 
militair moet afleggen. Het weer is gebe-
terd en iedereen heeft minimum twee 
vliegtuigsprongen uitgevoerd. De 21 Cie 
is zelfs volledig in orde met de parakwali-
ficatie dit mag een succes worden ge-
noemd. Springen was het doel, een oriën-
tatiecross is gelopen om de zinnen wat te 
verzetten. 
 
We beginnen in februari met de voorbe-

reidingen aan de beide opdrachten. We spreken oven KAIA als het detachement dat te Ka-
boel de luchthaven zal beveiligen en OMLT de groep die een Afghaans bataljon zal begelei-
den in het noorden van het land te Kunduz. Om de voorbereiding enigszins overzichtelijk te 
houden wordt het bataljon verdeeld in twee groepen, 
de parachutisten die niet mee op missie trekken wor-
den verzameld in de achterwacht. De beide groepen 
zijn gedurende deze maand op verschillende oefen-
kampen terug te vinden, Brasschaat, Leopoldsburg en 
Elsenborn. 
Maar op 11 februari zijn ze allen te Tielen, om af-
scheid te nemen van RSM Paul Van de Wal en om 
RSM Peter Spitaels te verwelkomen, lees hierover 
meer op Blz 6. In de maand maart gaat alle aandacht 
naar de voorbereiding van de missies. 
Op 5 april zijn de families van onze tijdens de dienst 
verleden kameraden uitgenodigd hun dierbaren samen 
met het bataljon te herdenken. Op 7 april is de jaar-
lijkse Memorial day, onze oud Koreavrijwilligers 

Tancos in Portugal is een piepkleine deel-
gemeente van Villa Nova de Barquinha 

zelf ook niet al te groot. De pijl wijst naar 
de locatie van Tancos langs de Tejo zoals 

de Taag in Portugal genoemd wordt. 

Voor de kinderen van ‘De Mast’ is de paradag een 
jaarlijks hoogtepunt, een hindernisparcoers op maat 
gemaakt is een van de activiteiten. 
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worden herdacht samen met de 
parachutisten die actief zijn ge-
weest tijdens de dagen van de 
woelige onafhankelijkheid van 
Kongo.  
Op 8 april is het feest voor onze 
Petekinderen uit de Mast een 
school te Kasterlee. Ze worden 
vergast op een avontuurlijke 
koordenpiste hoog en laag, 

rondritten met militaire voertuigen en de hindernisbaan. 450 kinderen kregen een aangename 
dag. 
 
De laatste week van april is er een test voor het detachement OMLT te Tielen. Het detache-
ment wordt geëvalueerd om te zien of ze voldoende zijn voorbereid op de moeilijke taak die 
op het wacht te Afghanisten. Generaal Compernol de grote baas van de Landcomponent 
‘himself’ komt ervoor naar Tielen. Hij is vergezeld van medewerkers die hun klembord in 
aanslag hebben om een en ander op te volgen en te noteren. 
Het detachement KAIA zal begin juni vertrekken en OMLT de derde week van juni. KAIA 
blijft vier maanden weg en OMLT een half jaar. Succes gewenst en blijf waterdicht. In ons 
volgend tijdschrift zullen we 
meer informatie geven over bei-
de opdrachten. 
 
 
 
 

RSM Paul Van de Wal neemt 
afscheid van zijn Bn met een 

laatste schouwing van de       
parachutisten, steeds een   

emotioneel moment. 

Memorial day, met de vaandels van het Luxemburgs    
leger en het vaandel van 3 Para 

Oud worden hé ! 
Een ouder echtpaar nodigde de buren uit om te komen eten. Telkens als de oude man zijn vrouw iets vroeg,  
begint hij met 'schat','lieveling', 'duifje', 'honnepon' enzovoorts. De buren waren onder de indruk, want 
het echtpaar was al bijna 60 jaar getrouwd.  
Toen de vrouw even naar de keuken was, zei de buurman tegen de man : "Ik vind het zo 
mooi dat u uw vrouw, na al die jaren dat u getrouwd bent, nog steeds koosnaampjes 
geeft". 
De oude man boog zijn hoofd. 
"Zwijg", zegt de man, "ik kan al tien jaar niet meer op haar naam komen!!!" 



6 

INVESTITUUR RSM IN 3 PARA 

 
Op 11 februari is het feest in 3 Para, het bataljon neemt afscheid van zijn RSM en begroet 
natuurlijk zijn opvolger. Stellen we beide heren even voor: 
 
De afscheidnemende RSM Adjudant-chef Paul VAN DE WAL 

Paul Van de Wal is geboren te Mortsel op 20 februari 1955. Hij 

is gehuwd  en is vader van drie kinderen, twee dochters en één 

zoon. 

Militaire loopbaan: 

01 Okt 73  Opleiding als KBOO te Zedelgem. 
28 Okt 75  Sectiecommandant 17 Cie 3 Para. 
01 Sep 76 Sectiecommandant/adjunct peloton Mortieren. 
04 Sep 78  Cursus onderrichter sport te Eupen. 
03 Sep 79  Instructeur sport 3 Para. 
08 Mei 90  Onderrichter commando en sport te RWANDA. 
11 Okt 93   Instructeur sport 3 Para. 
28 Nov 94  Instructeur LOS Staf Paracommando Brigade. 

01 Sep 04   OOffr Ops en instructeur sport HK IRC. 
09 Mei 05  OOffr Ops en instructeur sport 3 Para.. 
17 Dec 08  RSM 3Para. 
Buitenlandse opdrachten en prestaties. 
30 Sep 93 - 18 Dec 93 UNOSOM III (SOMALIE) 
09 Apr 94 - 26 Apr 94 SILVER BACK (RWANDA) 
24 Mar 97 - 02 Mei 97 GREEN STREAM (CONGO-BRAZZ) 
 
 
De nieuwe RSM Adjudant-majoor Peter SPITAELS 
Peter SPITAELS is geboren te Berchem op 31 maart 1962. In 1983 vervult hij zijn dienst-
plicht als fuselier paracommando en op aanraden van zijn onderrichters doet hij mee aan de 
examens voor onderofficier. 

Na de wapenschool te Arlon en de schoolcompagnie te Marche-
les-Dames vervoegt hij eind 1984 het bataljon en wordt er ach-
tereenvolgens sectiecommandant, pelotonsadjunct en transmis-
sieonderofficier in de 15e compagnie.  
In 1992 wordt hij CSM van de 22ste compagnie en in deze 
functie neemt hij deel aan de operaties SUNNY WINTER en 
UNOSOM III te Congo Brazzaville en Somalië in 1993, SIL-
VER BACK te Rwanda in 1994 en GREEN STREAM te Con-
go Brazzaville in 1997. Na zes jaar CSM wordt hij begin 1998 
door de korpsoverste aangesteld als eerste adjunct S1. In deze 
hoedanigheid neemt hij deel aan de operatie BELUKOS 5 en 
BELUKOS 14 te Kosovo. Vanaf 2005 bekleedt hij de functie 
van officier en onderofficier SCV. Hij verzorgt de publieke re-
laties van het bataljon en gedurende vijf jaar is hij de persver-

antwoordelijke van 3Para. Als PIO neemt hij deel aan de operatie BELUFIL 3 te Libanon. 
 
 



7 

Tweede deel van ‘Het Hijgend Hert’ het relaas geschreven door Lt Kol J.P. Goutsmit over zijn ver-
bijf in Noorwegen samen met de Nederlandse mariniers in de winter van 1978. Hij was een van de 
eersten die aan deze Koud Weder Training deelnam. 
Ze zijn nu één maand in het Hoge Noorden en vanaf nu wordt het ernstig. 

HET HIJGEND HERT 

De tweede maand. 
Vertrok de W-Coy telkens in zijn geheel het veld in van maan-
dag tot vrijdag. Nu iedereen kon bewegen en slapen in de 
sneeuw werd het tijd om aan tactiek te doen en nieuwigheden 
als overleven in een sneeuwhol aan te leren. We reden twee 
uur van ons basiskamp weg richting noord langs de enige baan 
die daar in Noorwegen ligt. We ontscheepten links van de 
baan en aanschouwden onze speeltuin: een uitgestrekt plateau 
sneeuw afgezoomd in het noorden door een bergketen met één 
top die er beduidend uitstak (mijn enig vast punt die ik die 
maand zou herkennen) en naar het westen was het plateau af-
gesloten door een dicht bos dat afzakte naar de zee. Vanaf nu 
was ik volwaardig Pl Comd van het Peloton ‘novicen’, kreeg 
ik bevelen langs de radio en moest ik mijn peloton bevelen in 
het terrein. 
De bewegingen van de Cie gebeurden over één spoor en hoe 
kan het anders dan met de novicen als laatste peloton. Het 
voordeel was dat wij geen spoor hoefden te stampen in de 
sneeuw, het nadeel liet zich de eerste dag al zien. Bij het ne-
men van de eerste helling berg afwaarts viel er eentje van de novicen en dan nog eentje tot er zo’n 
dertig op een grote hoop lagen. Het duurde een half uur tegen dat het peloton uit dat kluwen ontward 
was. Er zijn die dag nog enkele van die afdalingen gebeurd, met gevolg dat we twee uur later dan de 
rest van de Cie op de bivakplaats aankwamen en dat bij schemertijd. Een tent opzetten bij nacht was 
voor ons geen geheim en we wisten nu waarom we het geleerd hadden. De anciens lachten en dach-
ten terug aan hun novicen tijd. De OCC kon niet lachen en Jan Patat kreeg zijn eerste uitbrander. De 
tweede dag ging het iets beter (de jongens durfden al uit het spoor stappen en in de losse sneeuw naar 
beneden komen) en vanaf de derde dag sloten we netjes aan. Mijn grote bezorgdheid die dagen was 
dat het spoor zou toedekken door sneeuwwind. Want navigeren in dat soort van terrein was ik aan het 
leren zoals navigeren in open zee. Ik had een kaart 1/ 50.000 van de streek in zwart wit met alleen 
maar hoogtelijnen erop en aan de rechter zijde de baan als reddende oever. Tezamen met mijn PlAdj, 
die over een uurwerk met hoogtemeter beschikte, hebben we die eerste week aan onze navigatiekun-
de gewerkt. Belangrijk tijdens die eerste momenten van druk en zelfs vermoeidheid is van de drills te 
blijven opvolgen. Weet je nog: niet zweten! Zelfs al ben je achter op tijdschema, de rusttijden (eten 
en drinken) moeten gerespecteerd worden. Bij aankomst in de bivak nog zoiets, geen condens in de 
tent! De jongens waren prachtig, de gamellen sneeuw stonden al op het vuur buiten terwijl de tent 
werd rechtgezet. In de tent wordt geen slaapzak uitgerold tot na de maaltijd. Wapens blijven buiten 
omdat ze in de tent zweten en daarna buiten vastvriezen. 
Eenmaal in je operatiezone aangekomen wordt je tent je rust en beschermingsplaats en begin je aan je 
operationele taken: een defensieve positie bouwen, patrouille lopen, hinderlagen leggen of een raid 
uitvoeren. Je bergan blijft in de tent, je neemt enkel de zijzakken (eentje met voeding en drank, de 
andere met munitie en een reserve stuk kledij) en je grondmatje mee. Op onze eerste Cie aanval  in 

blank werd mijn Peloton in vuurbasis geplaatst. De anciens infiltreerden en 
ontplooiden op hun ski’s. Het moment dat ze aan hun bestorming gaan be-
ginnen hoor ik op mijn radio ‘Vast vuren” en geef ik het bevel tot crisis-
vuur. Uit de radio komt een kreet en mijn adjunct verteld mij dat ik het 
vuur moet staken. “Vast vuren” betekende immers “Hold your Fire”. Die 
avond weer een sigaar voor Jan Patat. Sinds dit voorval blijf ik erbij dat de 
Hollanders en wij niet dezelfde taal spreken. 

In deze omgeving speelt het verhaal 
zich af. 

De badge ‘Het Hijgend Hert’ wordt gedragen door militairen die met 
succes de Koud Weder Training hebben gevolgd. 
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Op een geïmproviseerde schietstand werd de bescherming van een 
sneeuwlaag tegen een 7,62 mm kogel gedemonstreerd. De patroon kwam 
niet door 2 meter losse sneeuw. De slimmeriken die dachten van die hoop 
sneeuw mooier en compacter te maken door ze aan te stampen kwamen 
bedrogen uit. De kogel ging door de schijf. Niet alleen zouden we de 
sneeuw gebruiken om ons te bewegen, om ons eten klaar te maken, maar 
ook om ons te beschermen tegenover vijandelijk vuur en het ging zelfs 
verder door te leren met de sneeuw een onderkomen te maken.   
Op een ideale plaats, ttz  aan een helling waar veel opgehoopte en liefst 
oude sneeuw ligt, werd ons getoond hoe een sneeuwhol voor vier man 
eruitzag en hoe hem te maken. Zeer arbeidsintensief en het moto indach-
tig van niet te zweten waren we na een uur sneeuw aan het scheppen in 
onze T-shirt. Prachtig zo’n logement, comfortabel en binnen zeker 5 gra-
den warmer dan buiten. Die ene nacht die we erin ondergebracht hebben 
heb ikzelf voor de ganse nacht de kaarsenwacht gedaan. Ik vertrouwde 
dat spel niet. Geef mij maar een trench- of treepit. 
De tweede of derde maandag van die periode had ik opgemerkt dat mijn 
Pl TS moeilijkheden had met zijn evenwicht tijdens het skiën. Hij was 
een goed skiër, dus dacht ik dat het met het gewicht en de fitting van zijn bergan te maken had. Bovenop 
zijn persoonlijke uitrusting torste hij toch de radiopost en twee reserve batterijen. Ik hoefde hem ‘s 
avonds  in de tent niet te vragen wat de oorzaak was. Een plastiekzak met daarin tien varkenskoteletten 
en vier liter perziken in conserven haalde hij voor ons uit zijn rugzak, gekregen (?) in het kombuis. Tij-
dens de lekkerste maaltijd in de tent moest ik vaststellen dat hij wel één van de batterijen in het kamp 
had gelaten. Boos kon ik niet zijn, onze operationaliteit was niet in gevaar daar ik mijn deel van de bat-
terijen mee had. 
Het laatste weekend van februari zou ons laatste worden in het basiskamp. Niet alleen het afscheid werd 
gevierd, het Nederlandse nationale kampioenschap biatlon 20 km zou er doorgaan georganiseerd door de 
NL Mariniers. Er waren een tiental atleten in kleurige en spannende pakjes uit NL overgevlogen. Ieder-
een van de Whisky die niet in de organisatie betrokken was werd verwacht van deel te nemen. Ik moest 
in voorbereiding beginnen met een FAL uit het wapenmagazijn te halen en deze gaan zeroteren op de 

schietstand. Met hulp van de Mariniers werd met de rie-
men van de rugzak en een handdoek een draagstel voor het 
wapen gemaakt. Mijn wedstrijdkledij zou bestaan uit mijn 
groene commando trainingsbroek opgehouden door bretel-
len, een Noors hemd en mijn wollen bivakmuts. Sommige 
anciens hadden burger XC ski’s gekocht of meegebracht. 
Het merendeel moest net zoals ik in de arena met onze 
Noorse klompen. Een zenuwachtigheid van jewelste bij de 
favorieten of ze wel de juiste was gesmeerd hadden. Ther-
mometers, koffertjes vol was en discussies kwamen eraan 
te pas. Ik hield het bij ons recept, maar tijdens de opwar-
ming had ik toch twee soorten potjes wax meer mee dan te 
velde. Eigenlijk was ik ook een beetje aangetast. In mijn 

archieven steekt een papier waaruit blijkt dat ik de 42ste plaats heb bekomen in het NL Kampioenschap 
Biatlon 20Km van het jaar 1978. 
De laatste maand is deze van de manoeuvers in de schoot van UK 45 Cdo, eerst samen met de Noren en 
dan tijdens de laatste tien dagen als tegenpartij voor de Noren die versterkt werden door de NATO Al-
lied Mobile Forces. Het is tijdens die laatste dagen (en ik herinner het me nu nog steeds) dat ik het gedu-
rende twee dagen echt kou heb gehad. Niet zozeer door een lage temperatuur, maar door de wind. Het 
begrip Wind Chill is ons bekend: bij eenzelfde koude temperatuur zal een toename van de wind de 
(gevoels)temperatuur op een onbedekt lichaam(sdeel) laten afnemen. Zo zal bij een buitentemperatuur 
van -10°C en een wind van 10Kmh er een uitwerking zijn van -15°C. Bij een toename van de wind tot 
25Kmh (in ons voorbeeld van windkracht 2 tot 4) is het resultaat een windchill van -20°C en bereiken 
we de gevarenzone tot bevriezing van niet gedekte lichaamsdelen. 
Omgaan met windchill werd ons aangeleerd tijdens de basisopleiding (uw hoofd niet buiten een rijdend 
voertuig steken, je beschermen bij een dalende helikopter). Het was ook een comdo verantwoordelijk-
heid van steeds de combinatie temperatuur en wind te kennen. In de staf van de Whisky Coy liep daartoe 
steeds iemand met een thermometer en een windmeter. Het was de norm dat bij -20°C de activiteiten 
werden gestaakt en het bevel tot bescherming werd gegeven. Die laatste week lagen we een paar dagen 
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in defensief in schuttersputten in de sneeuw. Die putten zouden dra door een enorme toename van de 
wind omgevormd worden door ons tot snow trenches, ttz een van de grondmatjes zal op de skies bo-
ven op de put worden gelegd en worden opgehoogd met sneeuw tot een deftig dakje..met een zijde-
lingse opening. Dat was het dan: een nacht en een dag in de bittere kou zonder bergan en sleeping die 
zich in de tent een paar km achter de posities bevonden. Vanuit  de defensieve posities zijn we dan 
toch naar onze tenten getrokken om op de verwachte endex te wachten. Die nacht zou onze laatste? 
in de sneeuw zijn tijdens deze KWT. Zoals gewoonlijk maakte ik bij duisternis mijn inspectierondje 
van de tentroutine. Door hels lawaai van de kerels in de tenten was ik verplicht vlugger naar buiten te 
komen. In alle tenten was er hel licht door vele kaarsen en lampen en werd er gezongen. Toen ik de 
lui opmerkzaam maakte dat de schildwacht niet buiten stond, riepen ze in koor: “Luit… wij komen er 
niet meer uit!”. Prachtige kerels die Mariniers. Zo werd het manoeuver en tevens mijn KWT periode 

afgesloten. 
                                                      Luite-
nant-kolonel b.d.  Goutsmit  Jean-Pierre 
 

TANTE ANNIE 
 
De kinderen van een basisschool krijgen les over moraal. Ze krij-
gen als opdracht thuis aan hun ouders te vragen een verhaal te 
vertellen waar aan een moraal hangt. Wanneer ze terug in de klas 
komen, mogen ze dat verhaal vertellen. 
Mieke vertelt: 'Mijn ouders zijn kippenboeren, ze hebben een leg-
batterij. Op een dag hadden ze in de auto een mand eieren staan. 
Ze reden over een grote bobbel in de weg, waardoor de eieren 
braken'. 
De moraal luidt: 'Wees zeer voorzichtig met fragiele voorwerpen'. 
Elsje vertelt: 'Mijn ouders hebben ook een kippenboerderij, maar zij 
kweken kuikentjes. Op een dag hadden ze wel twintig eitjes. Ze verwachtten dus ook twintig kuiken-
tjes. Ze verzorgden de eitjes heel goed, maar er zijn er maar vijftien van uitgekomen'.   
De moraal luidt: 'Tel je kuikentjes pas als ze uitkomen'.Dan vraagt de juf aan Ellen: 'En hebben jouw 
ouders ook een verhaal verteld? 
''Ja', antwoordt Ellen, mijn papa heeft ons verteld over zijn zus tante Annie. Onze tante Annie woont 
in Amerika en is daar bij het leger. Ze is piloot bij de luchtmacht en heeft mee gevochten in Irak. Op 
een dag werd haar vliegtuig geraakt en moest ze springen. Het enige dat ze bij zich had was een fles 
whisky, een machinegeweer en een zakmes. Terwijl ze aan haar parachute bengelde, dronk ze de 
fles whisky leeg, dan was ze die alvast kwijt. Toen ze beneden kwam, werd ze omsingeld door wel 
zeventig Irakezen. Ze pakte haar machinegeweer en schoot er vijftig van neer, toen waren haar ko-
gels op. Met haar zakmes kon ze er nog vijftien doden, toen brak het mes af. De vijf laatste heeft ze 
met haar blote handen gedood. De juf kijkt Ellen ontdaan aan en vraagt na enige stilte: 'En heeft je 
papa je ook een moraal bij dat verhaal verteld?' 
Ellen antwoordt: 'Jazeker, je kunt beter uit de buurt van tante Annie blijven als ze gezopen heeft.' 
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Pol Ooms en Rik 
Gillebert, twee 
gepensioneerde 
anciens van 3 Pa-
ra, maken in 2009 
een pelgrimstocht 
van Turnhout naar 
Santiago de Com-
postela, Pol heeft 
een dagboek bij-
gehouden. Ze zijn 
intussen 18 dagen 
onderweg en be-
vinden zich in de 
regio Champagne-
Ardennes. Op de 
kaart is de alge-
mene volgweg 
aangegeven,met 
een pijl waar ze 
zich ongeveer be-
vinden:Vitry le 
Francois een mooi 
stadje in het de-
partement Marne. 
Ze hebben nu bij-
na 400 km gestapt.  

21 April, dag 19. Naar Chavanges in het Departement Aube. 

We staan vroeg op, want ons doel ligt op 30 km. We verlaten de Zusters van Barmhartigheid na een 
goed ontbijt, spiegeleieren à la Ritten. Een stadsplan* helpt ons op de snelste manier uit Vitry le 
Francois weg te raken, we beginnen met een stuk ‘departemental’ met druk verkeer maar het moet. 
Juist buiten Vitry steken we de Marne definitief over. Te Blaise sur Arzillières volgen we terug de 

GR654 maar weer zonder 
succes, we spelen de weg 
even snel kwijt als we hem 
gevonden hebben. Een GR 
volgen zonder gids is niet 
gemakkelijk, de ballisage 
(de rood witte tekens) zijn 
dikwijls niet duidelijk, over-
groeid of weg. En we zitten 
weer in een bos, maar dank-
zij ons kompasje 
(onbetaalbaar ding), een ri-

POL EN RIK NAAR JAAK  deel 5 

Het departement Aube 
biedt mooie landschappen, 

zacht glooiend en veel ruim-
te tussen de dorpen. 

Vitry le François 
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viertje de Isson, en helder na-
denken komen we terug op de 
goede weg, zonder extra km. 
We vinden de GR terug in 
Neuville sur Arzillières en van-
af nu is de markering goed 
aangeduid, we zitten ook terug 
in open terrein, mooi landschap 
de zuidelijke Champagne-
streek, en tot St Remy en 
Bouzemont lopen we over 
wandelpaden. Intussen zijn we 
in het departement Aube (10), 
en dat merken we aan het feit 
dat we hier muntstukken in de 
telefooncel moeten gebruiken. 

Het lukt niet om in contact te komen men Chavanges, waar in een parochiehuis pelgrimsopvang is 
voorzien. We stappen rustig verder, en bewonderen in de dorpjes de huizen in vakwerk, bij aankomst 
te Chavanges proberen we opnieuw te bellen, nu met resultaat. We kunnen in het parochiehuis over-
nachten, er staan twee bedden en er is een klein keukentje. Hier is het al lang de gewoonte pelgrims 
op te vangen, de grote bezielster Mevr Leblanc is intussen overleden maar Dhr Petit neemt haar taak 
over. Bedankt mensen. 
Gegevens: Start 07.35, aankomst 16.00. Afstand 30 km, totaal 425km. AM: Zeer mooi. PM: Mooi, 
rugwind. Overnachting: in een parochiehuis. Volgweg: Bospaden, door velden, golvend terrein.  
 

*Een goede raad aan alle toekomstige Pelgrims, ga steeds naar een ‘Office de Tourisme’ als je in een 
stad toekomt. Niet alleen kan men daar een stempel krijgen, ze zijn altijd bereid goede raad te ge-
ven, waar zijn de winkels, de apothekers, de bezienswaardigheden enz. Maar vooral, vraag steeds 
een stadsplan, het bespaart niet alleen een heleboel onnodige km’s tijdens het stadsbezoek, maar is 
ook nuttig om de volgende dag op de snelste manier uit de stad weg te komen. Men loopt in een 
stad sneller verloren dan op het platteland. 

22 April, dag 20. Naar Unienville aan de rivier Aube. 

Na ontbijt met eitjes à la Ritten en Frans brood à la Pol, 
vertrekken we voor een km of 23. Vandaag veel langs 
‘departementals’, omdat de GR hier veel onnodige km’s 
maakt. Te Rances kruisen we de Voire, mooie zijrivier van 
de Aube. We passeren veel schilderachtige dorpjes, in elk 
dorpje een monument ter ere van de gesneuvelden*, Mont-
morency Beàufort, Courcelles, Rances en Perthes les Brien-
ne. Dan komen we in Brienne le Chàteau een klein stadje 
waar vroeger een militaire school was gevestigd en de be-
kendste leerling Napoleon Bonaparte heette. Een standbeeld 
en een museum waar vroeger de school stond herinneren 
hieraan.  
We fourageren voor twee dagen, dat is nodig volgens de 
twee blaadjes van RP51, en we leren ook dat het telefoon-
nummer van Unienville niet correct is. Na Brienne proberen 
we weer een stuk GR te volgen en weer loopt het mis in een 
bos, nu komen we er van af met km’s in ons voordeel. We 
passeren Dienville met een prachtige kerk en een mooie 

In deze streek staan er nog 
veel gebouwen in vakwerk, 

Pol te Brienne le Chateau, voor het standbeeld van Napoleon, 
de bekendste student aan de militaire school van deze stad. 
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brug over de Aube en lopen tot Unienville. 
Daar nemen we contact met de Mairie, en kun-
nen logeren in een gîte d’etappe. Later op de 
avond komen er nog drie Franse stappers toe, 
het zijn twee onderwijzers en één onderwijze-
res die elke paasvakantie 8 dagen langs de Ca-
mino lopen. Ze hebben 18 km gestapt vandaag, 
zijn doodmoe, hebben overal blaren, zijn stijf 
en stram en zijn aandoenlijk sympathiek in al 
hun ellende. Zelf zijn we in topvorm nu, de 
blaren zijn genezen, stijf en stram kennen we 
niet meer en het gewicht van de bergham zijn 
we intussen ook gewoon (alhoewel!). Er zijn 

veel mensen die jaarlijks een stuk van de camino lopen, niet iedereen is gepensioneerd en heeft al de 
tijd van de wereld, maar toch hebben we wat ‘compassie’ met hen. Na een dag of acht is men meestal 
door de problemen heen, spieren zijn ingelopen, blaren genezen enz. Als men dan moet stoppen is 
dat wat jammer, temeer omdat de volgende vakantie heel de ellende terug opnieuw begint.  
Eigenlijk moeten we wat respect hebben, maar niet voor iedereen zullen we later zien.  
Gegevens: Start 08:10, aankomst 15:00. Afstand 23 km, totaal 448 km. AM: Zonnig fris. PM: Zeer 
warm. Overnachting: in een gîte d’etappe. Volgweg: Bospaden, door velden, veel schilderachtig 
mooie dorpjes.  
 

*Standbeelden voor gesneuvelden. Elk Frans dorp hoe klein ook heeft een monument, veelal voor 
de kerk of ‘Mairie’, met daarop de namen van gesneuvelden in de verschillende oorlogen. De vorm 
verschilt, meestal is het een zuil met de namen op de zijkanten in alfabetische volgorde. Men vindt 
deze namen ook terug in de dorpskerken. Er is geen dorp waar geen mannen van zijn gesneuveld in 
WW I. Soms is het niet te vatten, een dorp van 20 huizen en 30 namen op het monument. We hou-
den telkens halt en bekijken de namen, soms vindt men drie of vier dezelfde familienamen terug 
(op één plaats zelfs vijf). We weten nu waarom de Fransen WW I ‘La Grande Guerre’ noemen. 

23 April, dag 21. Naar Marolles lès Bailly nog altijd in de Aube. 

We wilden vroeg vertrekken, maar een rijdende bakker die om 7 uur werd verwacht is wat later, geen 
probleem. We nemen afscheid van de drie Fransen en volgen de GR654 over Amance naar La Loge 
aux Chèvres vooral door bos, mooi. We zitten nu in het Parc Naturel Regional de la Forêt d’Orient, 
een vakantiestreek. Dichtstbijzijnde grote stad is    Troyes, de streek is gekenmerkt door grote meren 
met gelegenheid tot watersport. 

Aan een klaterend beekje nemen we middagmaal en 
houden ‘siesta’ in een warm voorjaarszonnetje. 
Verder door het bos naar La Villeneuve au Chéne 
en verder naar Marolles lès Bailly. We moeten Ma-
dame Marion Quartier zien te vinden, we vragen 
het aan een dorpeling die zijn gazon aan het maaien 
is. Als hij hoort wie we zoeken zet hij zijn lawaai-
ding af en zegt respectvol: “Madame Quartier c’est 
la Maire” en wijst ons vervolgens de weg naar haar 
woonplaats. Het is een boerderij en we treffen de 
boerin aan het werk, ze blijkt inderdaad de burger-
meester te zijn en vraagt te wachten. Even later 
heeft ze zich omgekleed en begeleid ons naar het 

Te Brienne le Chateau beheerst Napoleon het 
straatbeeld, bijna nog meer dan te Waterloo. 

Rik met Mevr Marion Quartier, zij is la Maire van 
Marolles lès Bailly. Een vriendelijke burgermeester 

die ons een lokaal ter beschikking stelt in het 
dorpsschooltje. 
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gemeenteschooltje waar 
tevens het gemeentehuis is 
gevestigd. We krijgen een 
stempel, bedanken haar en 
nemen onze intrek.  
Later op de middag zien 
we voor het eerst een Frans 
koppel dat de tocht maakt 
met een ezel als lastdier. 
Het dier is beladen met 
allerlei kampeerspullen, ze 
doen ongeveer 20 km per 
dag en kamperen altijd bui-
ten een dorp. Ze zijn van 
plan de tocht via Le Puy en 
Velay te maken, hij is ge-
motiveerd, zij is gemoti-
veerd maar van de ezel ben 
ik niet zeker. Het is zeker 
niet simpel, het dier staat 
stil telkens het iets op-
merkt, een blaffende hond, 
een bruggetje, een andere 
wandelaar enz. Later zullen 
we nog andere Pelgrims 
zien met ezels, van diverse pluimage. 
Weer een dorp zonder café of winkel, dus worden we bij nacht niet gestoord. 
Gegevens: Start 07:45, aankomst 15:15. Afstand 27 km, totaal 475 km. AM: Zonnig. PM: Zeer 
warm. Overnachting: in een Schooltje. Volgweg: Bospaden, door velden, laatste stuk over een 
‘departemental’.  

24 April, dag 22. Naar Bagneux la Fosse. 

Juist voor acht uur op weg met als doel: Avirey. We snijden een heleboel km’s af van de GR en ne-
men een ‘departemental’ eerst Courtenot waar we de Seine oversteken. Die is daar zo breed als de 
Kleine Nete in Kasterlee, maar wel met zeer helder water (de Kleine Nete trouwens ook). Dan Viray 
sur Bar en Jully sur Sarce, hier trachten we een Gîte d’Etappe vast te leggen in Aviray, maar we van-
gen bot, de Gîte bestaat niet meer. Door dit afsnijdingmanoeuvre komen we wel niet in Bar sur Seine, 
in principe een mijlpaal in de Pelgrimstocht. Even na Villemorien nemen we middagmaal, intussen 
word ik een ontsteking gewaar op mijn rechterscheenbeen (tendinitis?)*. Te Arelles komen we terug 

op de GR654 en zoals we vrees-
den, niets te vinden van loge-
ment. Intussen zien we terug 
wijngaarden waarvan Champag-
ne wijn wordt gemaakt, dit ver-
wonderd ons omdat we niet meer 
in de Champagnestreek zijn. Dan 
maar verder naar Bagneux la 
Fosse, de gemeentelijke Gîte 
d’Etappe is vol maar de vriende-
lijke Maire wijst ons een plekje 
aan voor onze tent. We maken 
kennis met Ferre, een Belg met 
Antwerpse ‘Roots’ die al 16 jaar 

Drie Pelgrims die op weg zijn naar Santiago, de linkse is de ezel, de mid-
delste is Pol en de rechtse is een Fransman uit het departement 

 Meuse, die samen met zijn vrouw en de ezel de tocht maakt. 

Rik op de brug over de Seine te 
Courtenot, de rivier is hier een 
tiental meter breed met kristal-

helder water 
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Mannen van de IJzeren weg   
Twee Antwerpenaren zijn na jaren werkloosheid en met wat politieke  steun dan toch eindelijk 
aan een jobke geraakt bij de Belgische Spoorwegen. Daar beseffen ze al na een paar dagen 
welk vlees ze in de kuip hebben en zoeken ze wanhopig naar een plek waar onze twee zo wei-
nig mogelijk in de weg lopen. Uiteindelijk neemt een ploegbaas ze mee naar een stuk spoorlijn 
die al lang niet meer in gebruik is. Samen met de twee gaat hij midden tussen de rails staan. 
'Mannen, nu moet ge eens goed kijken', zegt hij tegen de Antwerpenaren 'Kijk maar eens in de 
verte tot zover ge het spoor nog kunt zien.' Samen turen ze naar de verre horizon tot waar de 
rails in één punt samen lijken te komen.  
'Mannen, ge begrijpt hoe gevaarlijk zoiets is’ zegt die ploegbaas. ‘Dus ga daar onmiddellijk naartoe en 
zorg  ervoor dat de rails overal netjes even breed zijn' 
 'Inderdaod leuvesgevaorlek' zeggen de twee en gewapend met een meetlat trekken ze richting horizon. De twee 
stappen en stappen, af en toe zorgvuldig metend. Kilometers en uren later blijft het gevaarlijke punt nog altijd 
onbereikbaar. Vermoeid en niet begrijpend drentelen ze verder, tot de ene Antwerpenaar zich eventjes om-
draait, in de verte tuurt, schrikt en roept : 'Shit 't is nie waoar é! We zen der al verbaai!’ 

in deze streek woont, vooral om te fiet-
sen. Hij is een echte praatvaar die dui-
delijk blij is dat hij nog eens ‘Vloms’ 
mag klappen. Op onze vraag legt hij uit 
dat deze streek de ‘Appellation’ Cham-
pagne mag voeren omdat de grond en 
de bereidingswijze identiek zijn. Hij 
zorgt ook voor een zalfje tegen de pees-
ontsteking op mijn rechterscheenbeen. 
Later op de avond maken we een wan-
delingetje en komen een ouder dametje 
tegen, waarmee we een gesprek begin-
nen. Het gesprek gaat op een zeker 
ogenblik over telefooncellen, in het 
dorp staat een model zonder geldin-
worp of kaart. Ze kende het systeem 
niet maar zodra we vertelden dat er 
gratis kon gebeld worden naar allerlei 
nummers (van hulpdiensten) werd ze 
terug een tiener van het slag 
‘kwameisje’ en we moesten haar echt 
tegenhouden of ze belde de brandweer 
enkel om eens te testen hoe lang het duurt eer die in Bagneux aan zouden komen. 
Gegevens: Start 07:55, aankomst 15:15. Afstand 27 km, totaal 502 km. AM: Zonnig, fris. PM: Zeer 
warm. Overnachting: in onze tent op gemeentegrond. Volgweg: Betonbaan, door velden, laatste stuk 
heuvelachtig (wijngaarden). 
 

*Tendinitis: is de ontsteking van een pees. Gekarakteriseerd door pijn op de aanhechtingsplek 
van een pees aan het bot. Oorzaak kan zijn, overbelasting door het maken van repeterende bewe-
gingen, zware voortdurende belasting, vibraties of langdurige blootstelling aan kou. We zijn veel 
mensen tegengekomen met tendinitis, het is een typische Pelgrimsaandoening, lang stappen en 
dikwijls niet al te goed getraind. Tendinitis is de voornaamste reden van opgave. Oplossing is veel 
rusten!, en anti-onstekingsmiddelen nemen.  

Pol, Rik en Ferre een Antwerpenaar te verknocht is geraakt 
aan ‘La Douce France’. Hij is wel blij dat hij nog eens 

Vlaams kan spreken 
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DIVERSEN 

Foutje in het IBAN nummer. 
Op de binnenzijde van de kaft staan gegevens over het lidgeld. In ons vorig boekje is er een letterdui-
vel aan het werk geweest. Hij heet Pol Ooms en heeft dikke vingers waarmee hij nog al eens een ver-
keerde toets durft aan te tikken. Zo ook in het IBAN nummer, in deze editie is de fout verbetert, de 
lezer kan bij wijze van detectivewerk zelf op zoek naar de fout. De schrijver zal zijn best doen dit in 
de toekomst te vermijden, maar zijn vingers blijven dik en de toetsen zijn….. o zo klein! 
Toch sorry voor het ongemak. 
 
Eretekens ANPCV 2011 
Elk jaar worden er door het ANPCV eretekens uitgereikt aan verdienstelijke leden. Een oproep hier-
voor kon men terugvinden in ons vorig tijdschrift. We moeten zeggen dat er tot hiertoe een zekere 
schroom is bij onze leden om deze medailles aan te vragen. Om deze ban wat te breken heeft onze 
penningmeester Jos Verholen het goede voorbeeld gegeven en een medaille aangevraagd. Samen met 
de Voorzitter van het ANPCV Kol Vanneste krijgt hij de bronzen medaille. Denis Deblock die enkele 
jaren geleden met gevaar voor eigen leven iemand uit het water heeft gehaald krijgt de gouden me-
daille. Deze laatste medaille wordt gewoonlijk overhandigd op de Algemene Vergadering maar De-
nis kon niet tegenwoordig zijn dus heeft Jos de medaille in naam van de Vriendenkring laten opspel-
den. We zullen deze drie heren op een gepaste manier hun ereteken overhandigen tijdens een van 
onze bijeenkomsten, meer nieuws hierover later.  
We moedigen onze ANPCV leden dan ook aan, indien men ervoor in aanmerking komt een medaille 
aan te vragen.  
 
Openen lokaal 
Ons lokaal is om de twee weken geopend op zondagochtend tussen 10h00 en 13h00. Op volgende 
data: 8 en 22 mei, 5 en 19 juni, 3, 17 en 31 juli, 14 en 28 augustus. 
 
Email adres 
Niet alle leden beschikken over email, we trachten daarom onze leden op de hoogte te houden met 
ons tijdschrift en eventueel in dringende gevallen met een nieuwsbrief. Ik heb al meer de opmerking 
gekregen dat bij een overlijden van een oude legermakker zoveel mogelijk mensen in zo kort moge-
lijke tijd worden op de hoogte moeten gebracht. Daar maken we een uitzondering op, leden die over 
email beschikken kunnen hun adres aan mij overmaken en de dringende berichten worden doorge-
stuurd. Informatie over activiteiten, uitstappen enz. worden langs de normale kanalen van tijdschrift 
of nieuwsbrief aan iedereen op hetzelfde ogenblik verspreid.  
Mijn mail adres: ooms.brandt@pandora.be 
 
Lidgeld 
Dankzij de nieuwsbrief hebben de meeste leden hun lidgeld vereffent, waarvoor dank. Sommigen 
hebben zelfs voor de zekerheid voor een tweede maal gestort, onze penningmeester Jos Verholen 
heeft dit intussen rechtgetrokken. Toch zijn er nog enkele leden waarvan we niets hebben vernomen, 
zij moeten weten dat dit het laatste tijdschrift is dat ze zullen ontvangen indien er niet voor eind mei 
wordt betaald. Even goede vrienden, maar het spijt ons steeds wanneer we trouwe leden verliezen. 
 
Familiedagen 
Wanneer het bataljon op missie vertrekt worden er familiedagen georganiseerd, onze VrKr springt 
dan bij. De eerste familiedag is op 14 mei, juist op de dag van onze busreis. Gelukkig zijn er al leden 
die hebben laten weten dat ze toch komen helpen maar veel handen maken het werk licht en we kun-
ne nog enkel helpers gebruiken. Kandidaten nemen contact met mij (Pol Ooms) de volgende familie-
dagen vallen op 13 en 14 augustus, op 17 en 18 november en de laatste is op 5 november. Meer info 
zal uithangen in ons lokaal. 
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Onze laatste InIllo is klaar om gedrukt te worden tot plotseling het overlijdensbericht van Andre Soenen de 
ronde doet. Om ons tijdschrift in december 2010 tijdig te laten verschijnen, heeft onze hoofdredacteur Pol 
Ooms  geen tijd en plaats meer om een uitgebreid artikel aan het heengaan van deze eminente figuur in te las-
sen. Omdat ik (Rik Stabel) Andre tamelijk lang goed heb gekend verzoekt Pol mij een bijkomend artikel te 
schrijven voor ons nieuwe boekje. Wat ik met graagte doe. Buiten dit alles om wil ik Pol feliciteren met het uit-
stekende tijdschrift dat hij viermaandelijks op de 3 Para leesmarkt brengt. 
           Rik Stabel 

Andre Soenen neemt dienst als oorlogsvrijwilliger na de bevrijding in 1945 en krijgt zijn opleiding in 
Ierland, echter niet als parachutist. Hij volgt de school voor Onderofficeren en als sergeant vervoegt 
hij in 1948 de familie van de parachutisten te Leopoldsburg. Er is dan nog geen sprake van samen-
voegen met de Cdo’s. Ze brengen regelmatig kampperiodes door in het bekende Poulseur. De paras 
van die tijd dragen nogal grote rode mutsen die men diep over het rechteroor trekt en het kenteken 
kwam meer boven de neus dan boven het linkeroog. Wij, als jonge snaken lachen er generaties later 
nog mee en noemen deze dracht “Muts op à la Poulseur”. Het hardst van allemaal klinkt de lach van 
Andre die kan verdragen dat we de zon in het water kunnen zien schijnen. 
In 1953 is Andre al CSM van de Staf en Dst Cie en verhuist met 1 Para naar de Citadel van Diest. In 
december 1955 vertrekt gans 1 Para naar M-L-Dames om gedurende 6 weken de Cdo badge te gaan 
behalen. Andre is van de partij, evenals zijn latere opvolger als RSM 3 Para Rik Wouters en onze 
leden Jos De Visscher en Fons De Mayer. 
 
Persoonlijk maak ik kennis met de figuur Andre 
Soenen als ik op 1 februari 1960 als jonge kandi-
daat Para-Cdo binnen ga in de Citadel. Hij dwing 
onmiddellijk respect af als CSM door zijn vastbera-
den maar oh zo beleefde aanpak van ons rekruten. 
En hij weet de wind van de tucht er onder te hou-
den. 
Veel eerder dan voorzien vertrekt het bataljon naar 
Kamina in Kongo. Begin mei 1960 is ieder, een 
uitzondering daargelaten, op de basis in het hartje 
Katanga, waar direct wordt overgegaan tot de para-
chutetraining om iedereen ASAP zijn parabrevet te 
laten behalen. De hogere autoriteiten voelen dat er 
bij de komende onafhankelijkheid van dit prachtige, 
rijke land onlusten gepaard zullen gaan. Dus het 
devies is zo rap mogelijk en zoveel mogelijk over 
goed verplaatsbare troepen (zijnde para-
commandos) te kunnen beschikken. Want we zijn er 
niet alleen. Het 3 Para en 4 Cdo zijn eveneens ter 
plaatse. Tijdens de feesten die gepaard gaan met de 
Onafhankelijkheid op 30 juni 1960 krijgen we maar 
eens eventjes 4 dagen zondagdienst. Allerlei feeste-
lijke activiteiten (bingo, ridderspelen te water) tot 
sportcompetities (voetbal tornooi, wielercours) 
staan op het programma. Al dit feestelijk gedoe 
brengt met zich mee dat de tucht wat verslapt. De 
onderofficier van week, een oud SAS-er een veel te 
brave man, heeft wat moeite met appéls en verza-
melingen e.d. Lang duurde dit niet. Andre neemt 
eventjes het heft in handen, hij laat de Cie verzame-

AFSCHEID VAN EEN MONUMENT 3 PARA 
RSM ANDRE SOENEN. 

RSM André Soenen hier tijdens de operatie Red 
Bean (beter gekend als de SHABA crisis) in 1978. 
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len bij het avondappel en veegt ons allemaal de 
mantel uit. Voor het sein van doven van lichten 
2230Hr heeft hij ons al 3 maal laten veranderen 
van kledij en niemand heeft de moed zich te ver-
stoppen. Hij geeft ons te verstaan dat dit allemaal 
maar klein bier is in vergelijking wat er zal gebeu-
ren als we verder gaan met den “aap uit te han-
gen.” 
De discipline is in één keer terug. Trouwens onze 
brave oud Sas-er wordt opgevolgd in de week-
dienst door een nogal woeste sergeant van de rec-
ce’s, Jef van de Vijver genaamd en we zijn terug 
als lammetjes. 
 
Een week later is het feesten gedaan. Van alle kan-
ten komen de inlandse militairen die nu baas zijn 
in eigen leger en in eigen land in opstand tegen hun 
blanke Belgische bazen. Die kunnen hun ogen niet 
geloven dat hun zwarte soldaten niet meer willen 
luisteren naar hun nieuwe en voormalige oversten. 
Plunderingen, chaos, soms verkrachtingen van 
blanke vrouwen zijn schering en inslag. Alle para-
commandos worden in staat van alarm gebracht en 
al vlug springt de 2 Cie met jongens die nog maar 
juist gebrevetteerd Para zijn, in operatie af boven 
Louloualaburg. De Staf Cie is voorzien om boven 
Elizabethstad gedropt te worden. ’s-Nachts op de 
basis krijgen we een valscherm met reserve. Kogels en granaten, een C-rantsoen moeten we maar in 
onze kleine, overvolle kleine rugzak weten te proppen. Een van onze jonge para’s kan de hectiek van 
heel het gebeuren niet meer aan en is met geen enkel middel in beweging te krijgen. Hij wil alles 
gaan terugbrengen en zal desnoods als weggestuurde para terug naar België gaan. Andre, die dit alles 
eerst rustig heeft afgekeken roept de jongen bij zich, praat vaderlijk op hem in en wat later neemt de 
potentiële weigeraar terug plaats in de stick. 
De staat van alarm brengt met zich mee dat er veel tijd verloren gaat met het afhalen en terug binnen 
leveren van de munitie na een vals alarm. Men besluit dus de munitie bij de manschappen op de ka-
mers te laten. Spijtig genoeg loopt dit verkeerd af voor Sdt Derreveaux die bij een accident met mu-
nitie zeer zwaar gekwetst wordt. Hij vecht  tegen de dood, de zeer bekwame chirurgen van het hospi-
taal van Kamina doen alles wat mogelijk is om zijn leven te redden maar helaas…..De jongen redt 
het niet en zijn lichaam wordt opgebaard in de rouwkapel van het hospitaal. Destijds ben ik er gehos-
pitaliseerd met een gebroken voet na een slecht landing op de keiharde DZ van Lumweh. En ik ben 
niet de enige, daar stond deze DZ wel borg voor. Met nog enkele gekwetsten zijn we het opgebaarde 
lichaam gaan begroeten. CSM Soenen die ons de nodige papieren komt laten tekenen betreffende ons 
sprongongeval is echter nog niet op de hoogte dat Sdt Derrevaux overleden is. Als wij dit mededelen 
slaat de verbijstering bij hem toe, zien zijn anders mooie bruine tropenteint in een vaal geel verande-
ren. Zijn eerste commentaar is “De arme jongen, hoe moeten wij dit nu gaan te kennen geven aan zijn 
ouders”. Hoewel dit laatste normaal zijn taak niet is. Hij bezoekt tevens de rouwkapel en maakt nog 
steeds een aangeslagen indruk, alsof hij het niet bevatten kan. 
Met de ophanden zijn komst van de Uno-troepen, ter  vervanging van de Belgische militairen en de 
verplaatsingen ervan naar het naburige Ruanda-Urundi kan men geen niet mobiele para’s (breuken 
allerlei) gebruiken. En we vliegen allen letterlijk en figuurlijk terug naar België. Vijf maanden later 
vertrek ik genezen, nu  volledig gebrevetteerd Para-Cdo  met een ander Detachement naar het mooie, 
bergachtige Burundi. En zal Andre Soenen in bijna geen twee jaar terug zien. 
 
Maar per 1 juli 1962 blijft het 3 Para voortbestaan in België en zoals elk bataljon heeft het een RSM 
nodig. Andre wordt hiervoor aangeduid en tracht deze taak met brio en de noodzakelijke menselijk-
heid te vervullen. Want denk je maar eens in. In het begin heeft 3 Para een groot gebrek aan onderof-

De jonge sergeant André Soenen op zijn     
huwelijksdag met Mevr Georgette Beets 



18 

ficieren. Deze gaten worden opgevuld met kader uit de rest van het Regiment. Velen voelen er echter  
niets voor om voor enige tijd Diest, Schaffen, Flawinne of M-L-Dames tijdelijk of definitief te verla-
ten. Dus grote ontevredenheid bij het korps Onderofficieren. Andre heeft de grootste moeite ze min 
of meer gemotiveerd te houden. Maar het lukt wel, ook omdat de ergste sociale gevallen na enige 
maanden mogen terug keren. Wat later stuurt het bataljon jonge BV’s waarvan men denkt dat ze op-
leiding sergeant wel aankunnen voor een jaar naar de Infanterie School te Arlon. En zo worden de 
gaten opgevuld. Ik ben een van hen en ook omdat we Andre al gekend hebben als onze CSM zijn de 
banden van vertrouwen er al. En krijgt hij het op dat gebied (kader tekort) wat makkelijker. 
Als ik met 3 strepen op me bij hem ga voorstellen is zijn goede raad: “Kijk eerst maar eens goed rond 
en doe het kalm aan. Daar zijn we op termijn meer mee als met mannen die er in het begin als leeu-
wen invliegen, na twee jaar opgebrand zijn en mutatie vragen.” Aan deze woorden ben ik altijd blij-
ven denken. 
Geloof echter maar niet dat hij zich een makkelijk leventje oplegt. Zijn fysieke conditie onderhoudt 
hij langs het fanatieke af. Neemt deel aan al het loopwerk zoals b.v. speedmars, roadwork, cross wat 
met de para-cdo training gepaard gaat. Met zijn sprongen is hij ondanks zijn handicap altijd meer als 
in orde. Hij neemt deel aan raids in Corsica en marsen van 80 Km. Een van zijn sterkste punten is 
ook er voor te zorgen dat het zijn onderofficieren aan niets ontbreekt aan b.v. horecagelegenheid. Een 
voorbeeld: de Bar in Otterburn draait op volle toeren. Normaal sluit die om 2400 uur. Veel nachtoe-
feningen duren er bijna tot dit uur. Zeker ’s-zomers als het laat donker wordt. Hij knijpt meer dan een 
oog dicht als het jonge grut, soms zelfs nog met nachtcamouflage op, dit uur overschrijdt om nog een 
pintje te drinken. Als ze ‘s morgens  maar weer bekwaam voor het werk bij hun peloton staan.  
In 1969 na een AMF manoeuver in Griekenland lijkt de veer wat gebroken. Om onduidelijke reden 
vraagt hij mutatie naar de Mob. Kern Para-Cdo in Helchteren. Hij verblijft er 2 jaar, is ondertussen 
gelukt als Adjudant-Chef maar voelt er zich niet goed in zijn vel. De toenmalige RSM en zijn opvol-
ger Luc van den Berghe is voorzien om een periode in Congo te gaan vervullen.  
De plaats als RSM 3 Para is vacant en ja wel hoor…..ze wordt terug ingenomen door Andre. De ge-
ruchtenmolen van een nakende verhuis van 3 Para naar Tielen komt op gang. We worden verzameld 
in de Bar Onderofficieren door Korpsoverste Kolonel Rik Depoorter die bevestigt dat het geen ge-
ruchten zijn maar wel de  toekomstige realiteit. En weer heeft Andre het niet makkelijk. Stel je maar 
eens voor….Je bent van de kust of je voelt je er goed thuis, je hebt een huisje gekocht ook omdat je 
vrouw er een goede job heeft. En dan valt het verdict dat je werkkring op termijn zich 180 kilometer 
gaat verplaatsen. De verhuis begint eind 1973 maar het duurt tot eind 1977 dat het 3 Para te Tielen 
volledig geplaatst is. En gedurende al deze tijd heeft voor een tweede maal reeds (denk aan het op-
richten van het bataljon in 1962) Andre zijn kader trachten te motiveren hun job zo goed mogelijk uit 
te voeren. 
 
In mei 1978 neemt hij nog deel aan de operatie tegen de opstandelingen van de provincie SHABA in 
Congo. Maar aan alles komt een eind ook aan een intensief para-cdo leven en het pensioen nadert. En 
onze oude leeuw (figuurlijk dan) moet stilaan op zijn lauweren gaan rusten. Hij neemt nog wel deel 
in april 1980 aan een raid te Corsica, marcheert deze nog helemaal uit. Als afscheid gaat hij met ons 
jonger kader op uitstap mee naar Bastia, drinkt er een pintje en we gaan eens goed eten. Detail is nog: 
om te tonen dat hij geen premie/parachutist is, doet hij nog 4 sprongen in de lente van 1980 ofschoon 
dit nergens meer voor nodig is, het is enkel maar om zijn ingesteldheid als para te tonen. Hij zal op-
gevolgd worden door Rik Wouters. 
Met pensioen in juni 1980 valt hij echter wel in het “zwarte gat” van het altijd thuis zijn. Gelukkig 
vindt Andre een job als gerant bewaker bij de garage Deckx te Turnhout, wordt er inwonend en kan 
zijn dagen vullen. Soms komt hij nog wel eens op bezoek te Tielen en we kunnen het niet laten om 
hem nog altijd als RSM aan te spreken. Hij zegt dat die tijd voorbij is maar het streelt zijn ego toch 
wel een beetje. 
Maar dan rond het millennium slaat het noodlot toe. Het lichaam is nog altijd in orde maar de geest 
laat het stilaan afweten. Het gaat van kwaad naar erger en hij wordt opgenomen in het instituut Ho-
gerheyde te Arendonk. Twee jaar op rij ben ik met mijn vrouw hem er gaan opzoeken. De eerste keer 
doet het ontzettend pijn te zien dat deze prachtige man je niet meer kent ondanks dat ik met wat gees-
telijk graafwerk probeer zijn geheugen op te frissen. De tweede maal ligt hij op bed, mooi opgekleed 
dat wel, maar hij blijft maar naar het plafond staren en beseft niet eens dat we er zijn. En die toestand 
is zo gebleven tot hij op 11 december 2010 overleden is.  
Het valt niet mee definitief afscheid te nemen van een persoon die je persoonlijk 50 jaar gekend. Dik-
wijls lagen we in de controverse maar achteraf maakten we het altijd weer goed. Andre je was als 
para een voorbeeld. Je rode muts kon je met ere dragen, ook toen het ravenzwarte haar er onder wat 
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grijzer werd. Laat ons aannemen dat er een hiernamaals is en misschien 
kunnen je dan eens naar beneden kijken hoe het reilen en zeilen in een 
huidig  parabataljon tegenwoordig is. “Old soldiers never die” maar 
spijtig genoeg was “het fade’ away” te sterk aanwezig om op tot het 
laatst een gelukkige oude dag te kennen. 
Wij oudgedienden en leden van de Vriendenkring bieden aan 
Mevr.Soenen en haar kinderen en andere familieleden onze diepgevoeli-
ge rouwwensen aan.  
          Rik Sta-
bel 
                                                                                                                           
 

WINTERTOCHT 2011 

Iedereen weet dat de regionale Antwerpen elk jaar een wintertocht organiseert en dat ze daarbij mo-
gen rekenen op deelname van onze leden. Dit jaar zijn het Rik Gillebert, James Claes, Lode Van 
Dael, Jo Cambre,  Pol Ooms en gaststapper Alex De Proost die goed gemotiveerd van de partij zijn. 
Voor Lode Van Dael is het zijn 25ste tocht, een prestatie en opmerkelijk hij heeft steeds de grote om-
loop gestapt. Zo ook dit jaar, ik doe hem geen oneer aan te zeggen dat hij niet meer van de jongste is, 
maar dan enkel zijn lichaam op zijn spirit zit geen sleet. 
Dit jaar heeft men de streek ten zuidoosten van Namen uitgekozen en we zullen snel weten waarom. 
Startplaats op vrijdagavond is een parking ergens aan de N4, we krijgen een coördinaat en dat blijkt 
die van het fort van Dave te zijn, welbekend van het commandokamp. Ploeg na ploeg vertrekt, wij 
zijn de voorlaatste. Jo leest perfect de kaart en na een uurtje komen we zonder problemen in het fort 
toe. We overnachten in de fameuze nissen, daar waar het gesnurk door de echo verdubbeld wordt. 
Bij ochtend krijgen we 
te horen dat we krijgs-
gevangenen zijn en we 
moeten al ons materi-
aal afgeven. En ja 
hoor, we duiken de 
donkerte van het fort 
in om te ontsnappen. 
We worden eerst ge-
fouilleerd want het is 
de bedoeling dat we 
dit klusje zonder licht 
‘klaren’. Om ons te 
misleiden, (ze weten 
dat we de weg kennen 
want pas 40 jaar gele-
den zijn we hier nog 
geweest) moeten we 
nu de omgekeerde 
richting in dan tijdens 

Ritten op kop, in de fantastische mooie bossen van Dave en Naninne, nog 

herkenbaar juist achter hem Jo Cambre onze onvolprezen kaartlezer. 
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het commandokamp. Toch gaat alles goed en aan de uitgang, halfweg een zeer steile helling, gaan we 
in rappel tot beneden op de Maasoever, ik herinner me dat tijdens het cdo-kamp we hier met een kno-
pentouw naar boven moesten. 
Zo gauw onze ploeg volledig is vertrekken we op de klassieke point to point, en zoals steeds heeft de 
organisator voor een mooi afwisselend parkoers gezorgd. Voor het eerste punt stappen we langs de 
Maas maar daarna duiken we de mooie bossen van Dave en Naninne in, zorgvuldig worden de kleine 
dorpjes ontweken en na een tocht van ongeveer 8 uur, schaft en rusttijd inbegrepen, komen we op het 
centraal bivak aan.  
De kameraden van Antwerpen hebben er een mooi bivak georganiseerd, het kampvuur brandt, de 
pinten zijn gekoeld (een voordeel van een wintertocht is dat men altijd de beschikking heeft over ge-
koelde dranken), de soep is klaar en lekker, en het vlees gegrild door voorzitter Freddy Wouters him-
self. Na het eten en de verbroedering kruipen we in onze tent, ik slaap als een blok, want achteraf 
gezien was het een zwa-
re, lange dag. Veel te 
vroeg naar mijn gevoel 
worden we gewekt, de 
rugzakken worden gela-
den en in een groep van 
een man of vijftig stap-
pen we in een kleine 2 
uurtjes naar Naninne. 
De laatste honderden 
meters worden in drill 
gemarcheerd, met muzi-
kale begeleiding van 
twee pipers, een hele 
gebeurtenis in het klei-
ne dorpje. Freddy geeft 
een korte speech be-
dankt iedereen voor de 
deelname en hoopt vol-
gend jaar iedereen terug 
te zien. Na de fall-out 
duiken we allemaal het enige café van Naninne in, enkele Leffe’s later rijden we terug naar de Stille 
Kempen, blij dat we hebben deelgenomen. 
Het is de 40ste editie van deze wintertocht, we hopen dat de regionale Antwerpen vrijwilligers genoeg 
blijft vinden voor deze organisatie, sommige mensen hebben hier veel van hun vrije tijd ingestoken, 
we kunnen ze niet genoeg bedanken. Deze organisatie heeft de juiste sfeer, de tocht is net zwaar ge-
noeg om door paracommandos serieus genomen te worden en het is toch niet zo zwaar dat men 
‘gecreveerd’ terug thuis komt, trouwens men heeft de keuze tussen een lange tocht en een wat kortere 
versie.  

Pol Ooms, Jo 

Cambre, Ritten 

Gillebert, James 

Claes, Lode Van 

Dael en Alex De 

Proost. Eerst de 

tent opslaan en 

dan een natuurge-

koelde pint drin-

ken. Hier op het 

centraal bivak na 

de point to point. 

De laatste meters worden in peloton afgelegd onder muzikale begelei-

ding van twee pipers, in het dorpje Naninne weet men niet wat hen 

overkomt op een zondagmorgen. 
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Bedankt vrienden van de ‘koekestad’. 
        Pol Ooms 
 
Epiloog: Men is nooit te oud om te leren, onze twee jongeren in de ploeg, Alex en Jo (jong is relatief, 
het zijn ook veertigers al zou men dat zeker niet zeggen!) hebben me iets geleerd. Lange afstands-
wandelaars hebben altijd iets voedzaams bij en eten daar regelmatig van, chocolade, nootjes, muesli 
repen, rozijnen of dergelijks. Dat is altijd een geprul met papiertjes, verpakkingen en zien dat het 
voedsel droog en proper blijft. Wel men neemt een lege plastiek waterfles van ½ liter, men verkrui-
melt de koekjes hakt de chocolade in kleine stukjes en samen met de rozijnen stopt men dit in de fles. 
Een volle fles is genoeg voor één weekend, elke rustpauze zet men de fles aan de mond en men voor-
komt op deze manier een hongerklop, en het is nog lekker ook. Alles blijft proper en droog en men 
heeft geen afval op het terrein.  
Waarom komen ze daar nu pas mee af, ik had dit veertig jaar geleden al moeten weten, verdomme. 
          

OMA MOET GETUIGEN 
Advocaten zouden nooit aan een oudere dame vragen 
moeten stellen als ze niet voorbereid zijn op haar ant-
woord. Tijdens een proces in Amerika riep de aankla-
ger zijn eerste getuige  naar voren, een dame op leef-
tijd. Hij ging naar haar toe en vroeg: "Mevrouw, kent u 
mij?" 
Zij antwoordde direct: "Welja ik ken u, mijnheer. Ik 
ken u al van toen u nog een knaap was en eerlijk ge-
zegd ben ik in u erg teleurgesteld. U liegt, u bedriegt 
uw vrouw, u manipuleert de mensen en spreekt kwaad 
achter hun rug. U denkt dat u een hele meneer bent 
terwijl u geen verstand genoeg hebt om te beseffen dat 
u het nooit ver zult brengen. Jawel, ik ken u." 
De aanklager stond perplex. Niet wetend wat anders te 
doen wees hij door de zaal naar de verdediger en 
vroeg: "Mevrouw, kent u de advocaat van de verdedi-
ging? "Zij antwoordde weer direct: "Welja, ik ken hem 
ook al van toen hij klein was. Hij is lui, onverdraagzaam, en hij heeft een drankprobleem. Hij kan 
met niemand een normale relatie opbouwen en zijn praktijk is de slechtste van het land. Bovendien 
heeft hij zijn vrouw bedrogen met drie verschillende minnaressen, waaronder uw vrouw. Jawel, ik 
ken hem." de verdediger zakte bijna ineen van schaamte. Toen riep de rechter de twee advocaten bij 
zich en zei heel stilletjes: "Als een van jullie beiden het waagt aan die dame te vragen of ze mij kent, 
dan stuur ik jullie allebei naar de elektrische stoel!" 
 

 
Alcohol 
 
Een bejaarde man is aangehouden door de politie rond 1 uur en 
wordt gevraagd waar hij naartoe gaat op deze tijd van de 
nacht. 
De man antwoordt: "Ik ga naar een lezing over alcoholmisbruik 
en de effecten ervan op het menselijk lichaam". 
De officier vraagt dan, "Echt waar? Wie gaat deze lezing op dit 
moment van de nacht te geven?" 
De man antwoordt: "Mijn vrouw." 
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VERGADERINGEN 

De aandachtige lezer zal al gemerkt hebben dat we niet slecht in de slappe was zitten, we zijn bijzon-
der zuinig geweest de afgelopen jaren maar met een goede reden, lees hierover wat verder in de plan-
nen voor dit jaar. 
Tweede punt op de agenda is het verkiezen van een nieuw bestuur, het voltallige oude bestuur is her-
verkiesbaar en er zijn geen nieuwe kandidaten. De lijst met namen en adressen is te vinden op de 

tweede bladzijde van ons tijdschrift. 
De Voorzitter neemt dan traditioneel het woord, 
bedankt de leden voor de opkomst en het Bestuur 
voor hun inzet. Vervolgens vraagt hij een moment 
van stilte ter nagedachtenis van de leden die afge-
lopen jaar zijn overleden, Jean Vrancken, Padre De 
Lodder, Andre Soenen en Stephan Van Lierde.  
Dan ontvouwt hij de plannen voor het komende 
jaar, bedoeling is dat we klokvast elke twee weken 
ons lokaal openen op zondagochtend tussen 1000 
hr en 1300 hr. Er wordt een busreis gepland in de 
eerste helft van het jaar. Er zal een tuinfeest komen 
in de zomer, hopelijk gaat deze door aan het nieu-
we lokaal en er wordt even traditioneel een Korps-
maal georganiseerd op het einde van het jaar. 
Staan we even stil bij de plannen voor het nieuwe 
lokaal, dit is de reden waarom we zo spaarzaam 
zijn geweest, hier hebben we kluiten voor nodig. 
De Voorzitter doet een oproep voor medewerkers 
en krijgt hier redelijk wat respons op. Zo gauw we 

het lokaal in handen hebben zal een werkvergadering worden georganiseerd en een werkplan opge-
steld, intussen blijven we beschikken over ons oude lokaal. 
De Voorzitter is tevens de enige redacteur van ons tijdschrift en in die hoedanigheid willen er nogal 
eens blunders uit zijn dikke vingers vloeien bij het typen, hij vraagt hier begrip voor en zal zoals 
steeds trachten deze kwakkels te vermijden. 
Dan gaan we over tot de traditionele receptie en weer mochten we rekenen op het aperitief van Rene 

 
1. Algemene ledenvergadering Vriendenkring 3 Para op 16 januari 2011 
 
Zoals voorzien hielden wij onze jaarlijkse ledenvergadering, reglementair zijn er twee hoofdpunten. 
De controle en goedkeuring van onze financiën en het verkiezen van het Bestuur. 
De controle op de speciën gebeurd door drie commissarissen, Louis Van Dromme, Jos Testelmans en 
Rudy Dielens. Onze penningmeester Jos Verholen legt zijn boekhouding voor en deze wordt nauw-
keurig door de drie Heren nagezien. Na goedkeuring wordt een attest opgesteld en ondertekend, zo 
ook dit jaar en weer moeten wij onze penningmeester feliciteren met het geleverde werk en hem 
vooral bedanken. Louis Van Dromme leest dan nauwgezet het verslag voor zodat alle leden er kennis 
van kunnen nemen, een kort overzicht van onze kastoestand: 

KASSALDO Op 31/12/2010 330,51 

ZICHTSALDO Op 31/12/2010 2044,81 

SPAARSALDO Op 31/12/2010 16690,87 

STOCK OMZETBAAR Op 31/12/2010 2395,24 

STOCK BAR (raming) Op 31/12/2010 250,00 

21711,43 TOTAAL NETTO ACTIEF op 31/12/2010  

Jaarlijkse controle van de financiën, een ernstige 

zaak voor ernstige mensen.  

V.l.n.r. Jos Verholen, Jos Testelmans, Louis Van 

Dromme en Rudi Dielens 



23 

Mast waarvoor onze dank. De hapjes zijn bereidwillig klaargemaakt door enkele vrijwilligers en wor-
den door iedereen gesmaakt, bedankt aan alle medewerkers en op voorhand bedanken we de werkers 
aan ons nieuw lokaal. 
 

2. Algemene ledenvergadering ANPCV op 4 maart 2011 
 
Ook het ANPCV heeft zijn jaarlijkse vergadering gehouden, ditmaal was Schaffen de gasteenheid. 
Het geheel is zeer goed georganiseerd. Een 300 tal aanwezigen zien dat de Comd van de Landcom-
ponent Lt Gen Compernol aanwezig is samen met de Commandant van de 
Lichte Brigade, Kol Hoeven. Alle eenheden hebben een afvaardiging ge-
stuurd bestaande uit de korpscommandant, de RSM en de Korpskorporaal. 
De band van het Regiment met zijn oudgedienden is sterker dan ooit. 
Na het welkomstwoord van Lt Kol Moortgat de Comd van het Trg C Para, 
neemt Kol Hoeven het woord en spreekt over de situatie van de Lichte Bri-
gade (Li Bde), zo moeten we het Regiment Para Commando voortaan noe-
men. We weten allemaal dat 1 Para er niet meer bij is, minder is geweten 
dat 12/13 Linie, een licht infanteriebataljon gekazerneerd te Spa nu deel 
uitmaakt van deze Brigade, ze bevinden zich momenteel in Afghanistan en 
zullen in de loop van het jaar afgelost worden door 3 Para. De Special For-
ces Group maakt eveneens deel uit van de Li Bde, momenteel nog te Fla-
winne maar in de toekomst zal hun thuisbasis te Heverlee zijn. 
Dan begint het officiële gedeelte, verslag van de financiën, en verkiezing 
van het Bestuur. Vanaf nu is Kol Geneesheer Vanneste voorzitter van het 
ANPCV (tot nu was hij voorzitter a.i.) met een dikke proficiat van onze 
Vriendenkring, hij is trouwens lid bij ons. In een speech licht hij zijn inten-
ties toe, deze zullen verschijnen in het volgende ANPCV tijdschrift, maar 
onthouden we vooral dat het zijn bedoeling is de regionale kringen nog 
meer te betrekken in de goede werking van het ANPCV. 
Daarna is er een plechtigheid 
aan het DETMOLD gedenkte-
ken (het kruis) met bloemen-
legging en uitdelen van erete-
kens ANPCV (lees hierover 
meer in Diversen). Een recep-
tie en een schitterend koud 
buffet, proficiat voor de hore-
ca ploeg van Schaffen, sluiten 
deze geslaagde dag af.  
Intussen springen er gans de 
dag parachutisten uit de ballon 
ook voor hen was het een ge-
slaagde dag. 
    
    
 Pol Ooms 

Opstelling van de Vaandels aan het monument Detmold. Een korte maar 

mooie plechtigheid met op de achtergrond springende parachutisten. 

Kolonel Geneesheer    
Paul Van Neste tijdens de    

traditionele toespraak 

Een dief is van plan in te breken in een huis. Op de voordeur ziet hij een bord-

je met de woorden "opgepast, gevaarlijke papegaai".De dief haalt lachend de 

schouders op. Wie is er nu bang voor een papegaai?! 

Op het ogenblik dat hij de deur openbreekt en naar binnen wil stappen, hoort 

hij de papegaai roepen: "ten aanval, Max"  
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GOLDEN SPIKE 17 JUNI 2011 

 
Algemeen: 
De Golden Spike gaat dit jaar door te Schaffen op vrijdag 17 juni op en rond de dropping zone. Het is 
de eerste maal dat deze wedstrijd wordt georganiseerd voor alle eenheden van de Lichte Brigade (Lt 
Bde). Ons doel is zoals elk jaar de Wisselbeker Kol CREVE COEUR nog een jaar in het lokaal van 
de VrKr te laten pronken. Wij zouden graag behalve onze atleten ook veel supporters willen zien. 
 
 
Timing: 
0830 Opening secretariaat (loods 2) 
1015   Sluiting inschrijvingen 
1025 Verzamelen van alle deelnemers per VrKr voor de bar Chabot 
1030 Voorstelling aan Comd Lt Bde 
1100 Start 
1200-1400 Mogelijkheid tot middagmaal 
1430 Prijsuitreiking in loods 2 
 
Allerlei: 
Parking deelnemers voor en naast hangar ballon 
Inschrijven en prijsuitreiking in loods 2. Kleedkamers in loods 5, douches in de Technische Cie. 
Afstand voor de jongste deelnemer (1961) is 6200 m. Start en aankomst op DZ de deelnemers bege-
ven zich te voet naar hun startplaatsen. Startsignaal is een kanonschot er wordt één minuut op voor-
hand gewaarschuwd. 
Spike’s zijn mogelijk op het parkoers. Elke deelnemer voorziet zich van veiligheidsspelden om de 
borstnummer te bevestigen, het dragen hiervan is verplicht. 
Aan de aankost is er mogelijkheid om eventueel kledij achter te laten, deelnemers geboortejaar 1958 
en ouder kunnen dit aan hun startplaatsen, deze kledij wordt dan naar de aankomst gebracht. 
 
 
Intern VrKr 3 Para: 
Net als vorig jaar betaald de VrKr het middagmaal van zijn deelnemers, wel op voorhand inschrijven 
bij Pol Ooms (gegevens zie blz 2) voor 7 juni. 

De ploeg die vorig jaar de kleuren van onze Vriendenkring met succes verdedigde. 
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Jean Vranken werd geboren te Vucht op 23 november 1945. Hij volgde 
school aan het Koninklijk Atheneum te Eisden, ging in militaire dienst 
te Flawinne op 03 maart 1964. Hij volgde de schoolcompagnie, om na-
dien het 3de Para in Lombardsijde te vervoegen als sergeant milicien in 
de 17 Cie. Hij verliet de actieve dienst op 27 maart 1966. Als zelfstan-
dig dakwerker vond hij nog de tijd om te voetballen, te duiken en te 
joggen (zijn deelnames aan de Golden Spike!). 
  
 
 

Hij was lid van ANPCV Tie-
len, en buddy bij "Para com-
mando.com" alwaar hij een 
gewaardeerde forumgast was!  
Als gescheiden man was hij 
gelukkig met zijn Mariette 
waarmee hij samenwoonde te 
As. Hij laat een zoon en klein-
zoon na. Ondanks zijn sportief 
en gezond leven ontviel Jean 
ons zeer onverwacht getroffen 
door een acute hartstilstand op 
16 november 2010.  
 
Jean heeft vlak voor zijn over-
lijden dit bericht gepost op de 
webside van "Para commando" 
in feite waren dit zijn laatste 
woorden. "Ik ga het nog een 
laatste maal herhalen hier, diegene die bij de Para Commando’s willen gaan, nogmaals daar 
moet je geen rambo voor zijn, maak gewoon dat je een goede gezonde conditie hebbt en 
vooral een goede gezondheid! Wat de training betreft, dat wordt beetje bij beetje omhoogge-
trokken! Karakter en op tijd die knop op nul zetten, groepswerking, samenhorigheid en ka-
meraadschap dat is veel belangrijker! 
Even later stierf hij. 
            Freddie Vranken, zijn  broer 
  
 

Op 16 december van vorig jaar kregen wij het droevige bericht dat Jean Vranken is overle-
den. Jean was een van onze trouwe leden.  
Ik heb zijn broer Freddie ook een van onze leden,  gevraagd om een In Memoriam te schrij-
ven. Bij deze betuigen wij ons medeleven en wensen veel sterkte voor de getroffen familie. 
Bedankt Freddie voor uw bijdrage. 

DEFINITIEF AFSCHEID VAN JEAN VRANKEN 

Staand uiterst rechts: Sergeant Jean Vranken, hier met zijn 
sectie tijdens het commandokamp.  
Foto bezorgd door zijn zoon Filip. 

Wijsheden 
 
“Je moet roeien met de vrienden die je hebt”  (Eric de Noorman) 
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VAN   ONZE   “  In  illo  “  -  REPORTER 

INLIJVING  BIJ  DE  PARACOMMANDO’S - 5O JAAR GELEDEN 
 
Discussies van en in en over het paracommando-leven hebben wellicht altijd bestaan, waarschijnlijk 
zelfs van bij de oprichting van het Eerste Bataljon Parachutisten en het Eerste Bataljon Commando, 
beiden opgericht in Engeland in 1942, weldra toch al zo’n 70 jaar geleden. Zeker niet minder werden 
ze na de samenvoeging van de beide Onafhankelijke Eenheden die  in 1952 geplaatst werden onder 
eenzelfde bevel in het dan nieuw opgericht Regiment Paracommando.  
Ouderen onder ons wijten heel wat gepalaver o.a. aan de kleur van de muts die men al dan niet vrij-
willig mocht of diende te dragen, of men zich bijvoorbeeld niet méér parachutist voelde dan wel 
commando of omgekeerd. Sommigen zweerden daarbij ten stelligste hun muts te zullen weggooien 
mocht men zelfs binnen het Regiment van bataljon dienen te veranderen…enz.enz. 
Een ander onderwerp van vele discussies die ik mij herinner ging o.m. over het feit of ouders wel of 
niet dienden “ mee te tekenen “ zo zoonlief op het Klein Kasteeltje had gekozen om zijn dienstplicht 
te vervullen bij de  paracommando’s. Ik ben zelf van de lichting 1 augustus 1963 en herinner me niet 
dat mijn ouders welk document dan ook dienden te tekenen. Ik kan me evenmin herinneren dat ik de 
handtekening van mijn vader gebeurlijk zelf zou nagebootst hebben…   
Wanneer ik verleden jaar Gaston Van Staeyen uit Noorderwijk-Herentals bezocht  n.a.l. van zijn lid-
maatschap van onze Vriendenkring kwam deze tijdens een pittig en langdurig gesprek met de oplos-
sing van kwestieus onderwerp. Gaston leek mij nog altijd onze zo gekende paracommando-spirit in 
zich te hebben, getuige daarvan de vele aandenken die hij nog bezit uit zijn soldatenperiode 1960-
1961 en daarbij zijn verblijf in Afrika ( Burundi - 20° Detachement ).  Uit zijn goed bewaarde archie-
ven en foto’s kwam ondermeer een  document te voorschijn dat alle twijfel wegneemt aangaande de 
wel of niet vereiste ouderlijke toestemming . Deze toestemming vanwege de ouders heeft m.i. vooral 
te maken met het feit dat destijds de meerderjarigheid bepaald was op de ouderdom van 21 jaar. 
Daarbij waren (en zijn) paracommando’s vrijwilligers en was (en is nog steeds) het niet denkbeeldig 
dat ze dienden ingezet te worden in conflicten wat in de voorbije decennia meerdere keren het geval 
is gebleken.   
Wij laten hierbij een kopie van de persoonlijke brief gericht aan de ouders van de kandidaat-
paracommando. Vooral de laatste paragraaf dient te worden benadrukt : “ Gelieve wel te noteren, dat 
uw zoon in geen geval zal opgenomen worden bij de Para-Commando’s  zonder uw schriftelijke toe-
stemming. “ 
 
Alleszins dik bedankt Gaston voor dit aanbrengen  !                                           J.Verholen 
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P E R S O O N L I J KE    F O T O 
Deze prachtige foto is ook reeds méér dan 50  jaar oud !  Hij illustreert een prachtig verblijf in       
Burundi van het Peloton Recce 1961. Te vernoemen van L naar R :  
Op de achterste rij:  W. Meulenbergs –I. Gorrebeek – H. Van Houdt (+) – R. Goovaerts –                    
G. Van Staeyen – K.Belloy – T. Verellen – A. Deyaert – A. Vandebroek (later RSM-3Para) –              
D. Dauwen.   
Gehurkt : Desmedt (+) – A. Van Mechgelen – R. Nowe . Een vijftal miliciens ontbreken op de foto. 
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Na mijn landing en een kort incident met een groep Simba’s ren ik naar mijn verzamelpunt, een nie-
tig gebouw dat ook dienst doet als controletoren op het einde van de piste. Wat me onmiddellijk op-
valt, is de hoge metalen constructie met bovenop een groot V-vormig houten reclamebord met de 
afbeelding van een enorme buffelkop en het woord “Makasi”, het is de naam van het bier dat in het 
stadje wordt gebrouwen. Het houten reclamebord wiegt langzaam heen en weer bij het eerste mor-
genbriesje. Het tafereel deed me denken aan een cowboystadje in de Far West. 
 

De enige blanke die we er aan 
troffen en waarmee we een ge-
sprek begonnen was een Duit-
ser, de ingenieur van de nabij 
gelegen brouwerij, één van de 
weinige blanken die mocht vrij 
rondlopen. De Simba’s moesten 
toch wel hun bier hebben zeker. 
De man vertelde ons over de 
gruweldaden van de Simba’s, 
niet alleen tegen de Belgische of 
Amerikaanse gijzelaars maar 
vooral tegen hun eigen rasgeno-
ten die voor de regering werk-
ten. Hij vertelde hoe die soms 
dagenlang, aan een boom ge-
bonden, stonden te sterven nadat 
hun geslachtsdeel, oren en neus 
waren afgesneden. Sommigen 

Wat vooraf ging… 
 
Congo november 1964, in onze vroegere kolonie heerst chaos. Grote groepen rebellen die zich Sim-
ba’s (leeuwen) noemen keren zich tegen de nationale regering. 
In Stanleystad (Kisangani) houden ze  enkele duizenden blanken, waaronder 1500 Belgen, als gijze-
laars gevangen. De Congolese regering stuurt een militaire colonne vanuit Kamina naar het Noor-
den om de opstand in te dijken. De colonne bestaat uit internationale vrij-
willigers en enkel getrouwe Congoles eenheden. Deze colonne wordt: 
“Ommegang” gedoopt en staat onder het bevel van de Belgische kolonel 
Vandewalle. 
In Stanleystad dreigen de Simba’s alle blanken om te brengen als de Omme-
gang de stad durft aan te vallen. Om een bloedbad te vermijden beslissen 
Congo, België en Amerika met eigen troepen de stad per verrassing aan te 
vallen. Amerika stelt twaalf C130 transporttoestellen ter beschikking, België 
levert 545 paracommando’s.   
Op 24 november 1964, bij dageraad, springen uit vijf toestellen 340 para-
commando’s op het vliegveld van Stanleystad, weldra gevolgd van andere 
toestellen met versterking. Een paar duizend Europeanen worden bevrijd, 
enkele tientallen blanken worden op het laatste moment door de Simba’s vermoord. 
Omdat in het stadje Paulis (Isiro), 400km. NO van Stanleystad, nog enkele honderden blanken wor-
den gegijzeld wordt ook daar een tussenkomst gepland. 
Op 26 november 1964, zeer vroeg in de morgen, droppen vier C130 toestellen 265 paracommando’s 
op het vliegveld van het stadje, gevolgd door landende C130 met versterking en voor evacuatie.  
Deze operatie krijgt de code naam “Black Dragon” (Zwarte Draak). 

VAN HEPPEN NAAR KONGO Afl 24 

Een colonne van de ‘Ommegang’ 
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werden met machetes in stukken gehakt. Toen zei die Duitser iets wat me nog altijd is bijgebleven: 
“ze kennen het gevoel van medelijden niet!”. 
 
Terwijl we zo stonden te praten, wachtend op een opdracht, terwijl onze mannen in het stadje opruk-
ten, werd af en toe op ons geschoten. 
Regelmatig sloeg een kogel in vlak bij 
ons. Het was vervelend en we zochten 
wat dekking. Tenslotte vermoedden 
we dat de schoten kwamen vanuit een 
open dakvenster van een bungalow 
aan de overkant van de straat. Op kor-
te afstand naast ons lagen twee solda-
ten met een blindicide (de blindicide is een anti-tankwapen, het ziet eruit als een lange stoofbuis en is 
een kopie van de Amerikaanse bazooka). We vroegen hen of ze de gepaste munitie bij hadden en 
wezen hen het dakvenster aan. Ze knikten gretig. De schutter knielde en nam de buis op de schouder, 
de bevoorrader rukte een raket uit zijn container, nam de veiligheidskap af, duwde het projectiel ach-
ter in de buis, zette de achterste veiligheid af, knielde gebukt naast de schutter om de terugslag te ont-
wijken en tikte de schutter op de schouder om hem te beduiden dat kon gevuurd worden.  
 
 
Met enige spanning keken we toe tot de schutter aftrok. Als een schicht vertrok de raket richting bun-
galow. Met een oorverdovende knal en in een enorme zwartgrijze stofwolk maakte een deel van het 
dak wel een sprong van een halve meter. Van dan af werd er ook niet meer op ons geschoten. Toen 
gaf kolonel Laurent ons de opdracht al die bungalows maar eens te onderzoeken. 
 
Met vier collega’s trokken we voorzichtig de eerste bungalows binnen. De deuren stonden open en 
binnen was het een smeerboel van inderhaast achtergebleven kledingstukken, etensresten en afval. 
Het was duidelijk dat niet blanken maar wel de Simba’s hier hadden gehuisd. Bij de laatste bungalow 
was de deur op slot maar we hadden binnen wel stemmen gehoord. We riepen dan ook luid, in simpel 
Frans, dat de deur moest worden opengemaakt. Maar niets gebeurde en het bleef stil. We hadden elk 
twee defensieve handgranaten mee, maar collega Jackie had ook een OF granaat bij, het is een offen-
sieve granaat, ze bestaat gewoon uit blik en is dus niet noemenswaardig gevaarlijk maar bij de ont-
ploffing maakt ze enorm veel lawaai. De gebruiker weet dat hij na het werpen onmiddellijk kan vol-
gen maar dat weet de vijand niet (een verbeterde versie van deze handgranaat wordt soms gebruikt 
voor het beëindigen van een vliegtuigkaping). Jackie smeet de granaat langs het open venster binnen. 
De bungalow dreunde onder de ontploffing en toen ging de deur open. Het eerste wat buitenkwam 
waren een paar geiten, dan enkele bange vrouwen met kinderen en een oude man. Met grote bange 
ogen renden ze ons zwijgend voorbij. We riepen hen toe dat ze geen vrees moesten hebben en dat we 
hen geen kwaad wilden, maar met een verschrikte verstarde blik verdwenen ze in een lange rij in de 
brousse. Toen we binnen gingen zagen we dat de granaat tussen een hoop potten verf was ontploft 

met als gevolg op de 
muur een surrealistisch 
schilderij à la Picasso. 
 
Toen kwam de eerste 
groep geredden aan, al-
len mannen, vermoeid, 
sjofel gekleed, zonder 
enige bagage maar blij. 
Het was hetzelfde beeld 
dat we al in Stanleystad 
hadden gezien. De eerste 
was klein, mager, vinnig 
manneke, ik denk dat 
een missionaris was 
want hij droeg een kruis-
je op de kraag van zijn 
hemd. Half lopend 
kwam hij voor ons staan Simba’s 
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en riep: “gisterenavond hebben ze de eerste vier in onze kamer dood geslagen, en ik stond als vijf-
de!”. Toen rende hij naar één van de wachtende C130 die ondertussen met versterking waren geland. 
Een andere man trok zijn hemd omhoog en toonde ons zijn rug, die stond vol rode en blauwe strie-
men van de stokslagen. De avond ervoor hadden de Simba’s tien blanken doodgeknuppeld als straf 
voor onze sprong op Stanleystad. 
 
Alle aankomende stapten ondertussen naar de wachtende vliegtuigen die, eens volgeladen, met al hun 
krachten opstegen van de korte piste richting Kamina. Eén man bleef bij ons, blijkbaar de woord-
voerder van de gijzelaars hij praatte voordurend, fel gesticulerend met onze kolonel Laurent. Toen 
kwamen vier van onze soldaten toe met een draagberrie met daarop een vrouw. Ze had een schot-
wonde in het hoofd en was dood. De woordvoerder keek toe, sloeg zijn handen voor de ogen en riep: 
“dat is mevrouw… en haar man is daar nog en die weet nog van 
niets!”. Ze was één van de paar vrouwen die vrij mochten rondlo-
pen en voor het eten van de gijzelaars moesten zorgen. Ze was 
door de vluchtende Simba’s in het hoofd geschoten. Omzichtig 
werd de echtgenoot bijgeroepen. De confrontatie was dramatisch, 
verschrikkelijk, ook voor ons. De man wierp zich huilend op zijn 
gedode vrouw en nam haar in zijn armen. Tenslotte werd hij met 
zachte dwang weggeleid naar een wachtend vliegtuig, de ongeluk-
kige vrouw werd in een valscherm gewikkeld en mee in een toe-
stel gedragen. 
 
De woordvoerder van de blanken was nog steeds druk met kolonel 
Laurent aan het praten en toen riep onze chef ons. We moesten 
een aantal Europeanen die geïsoleerd buiten het stadje verbleven 
gaan ophalen. Een grote camion van de brouwerij zou dienst doen. 
De voor-en achterkant werd gemerkt met een groot geel kruis om 
aan te tonen dat het een bevriend voertuig was want er was al bij 
vergissing op een ander geschoten. Met vijf man reden we mee, 
een gepantserde jeep op kop met daarin de woordvoerder van de 
gijzelaars als gids. 
 
Op de smalle aardeweg lagen enkele gesneuvelde Simba’s, de weg was zo smal dat onze camion ze 
niet kon ontwijken, aan de kleine “bots” voelden we dat hij erover reed. Op een kruispunt lag nog een 
gedode Simba, een kolos, waar eens zijn rechteroog zat was nu een groot gat. De nog passerende 
blanken gingen er met een wijde boog omheen en wezen hem met weerzin aan als de grootste folte-
raar van het stadje. Die had zijn verdiende loon gekregen. 
 
De eersten die we moesten gaan ophalen was een Griekse familie die een steenbakkerij uitbaatte. We 
reden nu voorbij de verdedigingslijn van onze mannen maar er was geen levend wezen te bespeuren. 
Na enkele kilometers kwamen we aan de plek waar de Griekse familie woonde. Aan de ene kant van 

de weg een lange, lage, nette woning, 
aan de andere kant twee mooi, hoog 
gestapelde hopen gele bakstenen 
waarrond nog vuur brandde maar er 
was niemand te zien. Na enig geroep 
en gefluit van onze gids kwam een wat 
oudere zwarte bang van achter de wo-
ning te voorschijn. De twee begonnen 
een gesprek en toen verdween de 
zwarte in de richting van een woudga-
lerij wat verderop. Hoog op onze ca-
mion staande zagen we vanuit die 
woudgalerij een lange sliert mensen 
afkomen, een tiental. Het waren de 
Griekse man, zijn vrouw en een zestal 
kinderen van alle leeftijden en er wa-
ren een paar knappe tienermeisjes bij. 
We hielpen ze aan boord, in een weel-

Kolonel Laurent 
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de van knieën en dijen hurkten ze neer met gesloten ogen, zwijgend bogen ze het hoofd. Ze wisten 
aan wat ze ontsnapt waren. Toen we wegreden toonde de vader, staande in de laadbak, de sporen van 
een voertuig in het moestuintje voor hun huis. Tien minuten nadat jullie gesprongen hadden “zei de 
man” is hier een jeep met rebellen toegekomen om ons te doden, onze boy had toen al aangemaand 
ons te verbergen, hij heeft ons leven gered. We brachten hen naar het vliegveld. 
 
Maar onze gids was nog niet uitgepraat, er zitten nog enkele Europeanen geïsoleerd die we moeten 
gaan ophalen of ze worden vermoord beweerde hij. 
 
We vertrokken opnieuw op zoek naar een oude, ziekelijke, gepensioneerde, Belgische dokter die met 
een negerin leefde. We hielden halt bij een rij eenvoudige, nette stenen huisjes elk in een ander kleur 
geschilderd. Vanuit de jeep begon onze gids luid te roepen tot eindelijk de deur openging. Een kleine 
oude man kwam verwonderd buiten: “mijnheer Raes” zei de gids, ik meende dat hij zo heette, u moet 
meekomen, als de para’s weg zijn zullen ze u vermoorden. De man twijfelde, argumenteerde dat zijn 
vrouw ook mee moest en ging traag terug binnen. Met binnenpretjes dachten we, die gaat naar buiten 
komen met een jong knap negerinneke. Mis, het was een lange, magere, pekzwarte, lelijke negerin 
die de zieke dokter al jaren had verzorgd en dus wilde hij dat ze met hem mee naar België kwam. De 
discussie tussen beiden duurde en onze gids werd ongeduldig, toen zei de vrouw die perfect Frans 
sprak en zelfs enige waardigheid uitstraalde: “ Jean ga gerust ge weet toch dat ik in Brussel niet op 
mijn plaats ben”. Ze omhelsden elkaar nog even en we hielpen de zieke, ontgoochelde man op de 
camion. Het was een pakkend moment, dat afscheid van die negerin met die vereenzaamde blanke 
man. We reden weg en bij het omzien zagen we nog de vrouw als een ebbenhouten standbeeld met 
haar opgestoken zwarte arm als laatste afscheid. 
 
Maar onze missie was nog niet teneinde, er zat nog ergens een Fransman en twee Belgen in een zage-
rij. Op zo een 200m. van de weg stond een klein stenen kerkje, op de trappen ervan een groep jonge 
negers. Als afschrikking loste de dubbele mitrailleuse van de gepantserde jeep een bui boven hun 
hoofden, de kogels kletterden tegen de toren en maakte kleine stofwolkjes. De groep stoof uiteen als 
een bende verschrikte mussen. 
 
Het werd warmer, we reden over een verharde weg langs verlaten strooien hutten met lemen muren, 
met een schamel afdak ervoor steunend op houten, kromme, glimmende palen, geblakerd door de 
zon. Er heerste een sfeer van kunstmatige rust maar we voelden overal de verborgen naar ons loeren-
de ogen. Enkel een magere straathond liep ons ongeïnteresseerd voorbij. 
 
We kwamen bij de plek waar de Fransman moest te vinden zijn en weer begon onze gids te fluiten en 

dan verscheen langzaam en bang een 
zwarte kroezelkop om de hoek van een 
hut. Onze gids sprak ermee en de 
kroezelkop verdween. Dan kwam hij 
samen met de Fransman te voorschijn, 
lang, kaal, hij deed me denken aan de 
oude Franse president Giscard d’ Es-
taing. Lachend stak hij beide armen 
ten hemel en riep: “que ça fait plaisir 
de voir des bérets rouge!” (wat een 
vreugde rode mutsen te zien). Ge-
zwind stapte hij aan boord. 
 
Nu die twee van de zagerij nog. Na 
enkele kilometers zagen we in de verte 
een viertal zwarten met takken zwaai-
en. Tot op heden weet ik nog altijd 

niet wat hun bedoeling was, maar de mitrailleuses van de jeep vuurde een lange bui en in een stof-
wolk vielen ze om als kegels.  
Vanuit het niets kwamen plots de twee van de zagerij gebukt naar onze camion gelopen, hijgend kro-
pen ze aan boord en gingen liggen. Met een zucht en omhoog kijkend flapte er eentje uit “mannen, 
gij hebt geen schrik he”. In Brussel tijdens het defilé na onze terugkomst zullen beiden nog een tijdje 
langs ons lopen, roepend “kent ge ons niet meer?”. 
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Snel reden we terug naar het vliegveld om onze lading te lossen maar weer stond onze gids met kolo-
nel Laurent te palaveren. Er zaten veel verder weg nog enkele Europeanen in gevaar. 
 
          Rik Wouters 
                                  (wordt vervolgd) 

Mannetjesmus doet wat veel van ons, stoere paracommando’s, wel zouden willen maar niet du... 

De Stotteraar 
Een man zit aan de bar naast een stotteraar. Zegt de man: “Is het niet lastig dat stotteren?” 
De stotteraar: “N-n-nee, he-he-helemaal n-n-niet, w-w-want ie-ie-iedereen heeft w-w-wel een af-af-
afwijking.” 
Man: “Hoezo dat dan?” 
Stotteraar: “N-n-nou, M-m-met w-w-welke hand v-v-veeg jij je k-k-kont af?” 
Man: “Met mijn rechterhand.” 
Stotteraar: “Z-z-zie je? D-d-dat is jouw af-af-afwijking.  
De m-m-meeste men-mensen g-g-gebruiken t-t-toiletpapier.......  

 



WIJ HETEN VAN HARTE WELKOM 

Luc De Witte  uit Deinze 

Frank Feyen uit Denderhoutem 

Dirk Mestdagh uit Zelzate 

Gustaaf Redig  uit Schoten 

Freddy Stinissen uit Kortemark 

Alphons Van Aerschot uit Antwerpen 

Paul Van de Wal uit Edegem 

Op 4 februari vond er een reünie plaats van de sessie 1971 op 1972. Het was net veertig jaar geleden, 
dat deze sessie op 1 februari onder de wapens is geroepen. Oud miliciens van de 17 en 22 Cie waren 
te gast bij 3 Para te Tielen, maar ook veel kaderleden van die tijd waren present. Initiatiefnemer is 
Walter Vercammen, bijgestaan door Wiliam Meersman, Frank Wuyts en ook een beetje door uw die-
naar die zelf ook deel uitmaakte als dienstplichtige van deze sessie.  
Na de ontvangst met koffie en koffiekoeken verzorgde het bataljon een interessant programma,  na 
een static show met de nieuwste wapens, voertuigen en nachtzichtapparatuur waren de anciens het er 
over eens dat er veel ten goede is veranderd in het leger. Een film over de para commando’s anno 
2010 kon deze vaststelling alleen maar bevestigen. Zij die twijfelden over de positieve veranderingen 
moesten na het middagmaal ook toegeven dat het er zeker niet slechter op is geworden. 
Na een goede pint bier als afsluiter van deze schitterende dag keerde iedereen met een goed gevoel 
huiswaarts, het is prachtig na al die jaren oude kameraden terug te zien maar zoals een van de deelne-
mers het uitdrukte: ‘ik had nooit gedacht dat wij na al die jaren op deze manier zouden ontvangen 
worden in 3 Para, ik ben fier dat ik hier ooit deel van uitgemaakte’. 
Op de achterzijde een mix van foto’s van deze reünie maar ook oude kiekjes uit 1971-72. 
           Pol Ooms 
 
 

FOTO OP SCHUTBLAD 

Dom Blondje aflevering elfendertig 
 
Een buikspreker heeft een optreden in een club, met zijn pop op de knie, 
hij doet zijn gebruikelijke repertoire van Domme - blondjes - moppen, tot 
een grote forse blondine voor in de zaal opstaat en problemen begint te 
maken, ze schreeuwt: 'Okay klootzak, Ik heb nu wel genoeg gehoord van 
je flauwe en denigrerende moppen over domme blondjes! Hoe haal je het 
in je botte kop om je op een dergelijke stereotype wijze uit te laten over 
blonde vrouwen? Wat hebben uiterlijkheden te maken met de manier van 
denken over een mens? Het zijn eikels zoals jij die ervoor zorgen dat ik 
niet gerespecteerd word in de maatschappij, en dat de vooroordelen mijn 
ontplooiing als mens in de weg staan… Allemaal omdat jij denkt dat dis-
criminatie in de naam van humor moet kunnen!' 
Verbouwereerd begint de buikspreker zich te verontschuldigen, maar de 
forse blondine onderbreekt hem weer heftig en gilt: 'Hou jij je erbuiten, ik 
heb het tegen die klootzak op je knie!' 




