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    Beste Vrienden(innen) 
 
 
 
 Na de mooie zomer in de lente, beleven we nu een 
triestige herfst in de zomer. We zullen maar niet te negatief 
zijn en hopen dat half augustus eindelijk de zon, de warmte 
en de bijbehorende sfeer van de partij zullen zijn. 
 
 
 

 
 Met de Vriendenkring gaat alles zijn gang, onze veertiendaagse bijeenkomsten op zon-
dagochtend blijven een succes. Het beloofde tuinfeest hebben we moeten verplaatsen naar 
volgend jaar, in de plaats daarvan organiseren we op 12 oktober een bezoek aan 3 Para (zie 
Blz 25). Een en ander heeft te maken met het feit dat ons nieuwe lokaal wat later operatio-
neel zal zijn. 
 
 
 3 Para is momenteel met twee opdrachten tegelijkertijd bezig in Afghanistan, onze 
VrKr heeft al enkele malen een handje toegestoken tijdens de familiedagen en we hebben 
ook financieel een bijdrage geleverd om deze dagen in te richten. We wensen Lt Kol 
Descheemaeker in Kunduz en Lt Kol Maes in Kaboel samen met hun parachutisten een veili-
ge missie, en hopen dat iedereen op het voorziene tijdstip met hun families herenigd worden. 
 
  
 Zelf zal ik vanaf 15 augustus tot begin oktober niet in het land zijn, Jos Verholen zal 
naar goede gewoonte mijn taken overnemen. 
 
  
 
  
           Pol Ooms 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
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Controle 
Een federaal agent stopt aan een afgelegen boerderij in West-
Vlaanderen en spreekt de oude boer aan:" Ik moet je boerderij 
inspecteren op illegale drugs."  
De boer zegt:" 't Is goed vintje, mo goa nie in die weie dare." 
De agent ontploft bijna en roept:" Mijnheer, ik handel onder de 
autoriteit van procureur Rubens." Hij gaat in zijn achterzak en 
toont fier zijn badge aan de boer. "Zie je dit? Ik ga waar ik wil, 
ik sta waar ik wil, op elk veld. Zonder uitleg!! Is dat duidelijk?" 
De oude boer knikt beleefd en gaat terug aan zijn werk. 
Enkele minuten later hoort hij luid schreeuwen en ziet de agent 
rennen voor zijn leven met een grote stier achter zich aan die bij 
iedere stap dichter komt. De agent ziet er uit of zijn einde nabij is. 
De oude boer rent naar de omheining en roept uit alle macht:" Je badge, je badge! Toon hem je bad-
ge!!!" 
 

Het is maar een idee!! 
Een vrouw zegt tegen haar man dat ze snel wil afvallen.  
De man zegt: "Dan moet je je inschrijven voor de Missverkiezingen."  
Zegt de vrouw: "Waar slaat dat nou weer op?!"  
"Nou," zegt de man, "dan val je als eerste af." 
 
BABY-SITTER  
jongeling die zich moet gedragen als een volwassene opdat de volwassenen zouden kunnen 
uitgaan en zich gedragen als jongelingen  
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NIEUWS UIT HET BATALJON 

Nieuws uit het bataljon wil deze dagen voornamelijk zeggen ’Nieuws uit het verre Azië’, iedereen 
weet dat 3 Para momenteel twee verschillende detachementen aan het werk heeft in Afghanistan.  
De meeste parachutisten staan in voor de verdediging van het Internationale vliegveld te Kaboel, we 
noemen dit KAIA, een belangrijke taak want zowat alles en iedereen maakt daarvan gebruik, het is 
als het ware de toegangspoort van de vredesmacht, de diplomatie en de hulporganisaties tot het land.   
Het andere detachement is aan het werk in het noorden van Afghanistan, te Kunduz, een Mentoring 
en Liaison Team (OMLT) "KANDAK" zorgt voor de begeleiding en de coaching van Afghaanse mi-
litairen.  
Dan is er nog de achterwacht te Tielen, die doet wel iets meer dan het kwartier bewaken en de post 
opsturen. Het bataljon heeft gelukkig de laatste tijd nieuwe parachutisten in zijn rangen mogen opne-
men en deze krijgen hun voortgezette opleiding, er staan zelfs enkele oefeningen op het programma, 
later daarover meer. Het spreekt vanzelf dat het een van de belangrijkste taken van de achterwacht is, 
het contact met de families verzorgen. Met regelmaat worden er dan ook familiedagen georganiseerd 
waar wij graag een handje helpen uitsteken. 
Twee anciens van het bataljon houden ons op de hoogte van de opdrachten in Afghanistan, de RSM 
Peter Spitaels van uit Kaboel en Adjt chef Roger Croonenborghs van uit Kunduz, beide heren zijn 
bedankt dat ze in hun drukke uren hier tijd voor willen vrijmaken. 
 
NIEUWS UIT AFGHANISTAN, KAIA te KABOEL 
 
Verslag 1 

Eindelijk !  Na de maandenlange voorbereidingen en het tergend aftellen voor 
het vertrek is onze opdracht BELUISAF 11_06 dan toch van start gegaan en 
zijn we ondertussen reeds een weekje in het land van de Taliban. De eerste 
rotatie van 120 personen vond plaats op 04 en 05 juni met een tussenovernach-
ting te Dushanbe in Tajikistan ten noorden van Afghanistan. Daarna werden 
we na enkele valse starts overgevlogen met de C-130 naar Kabul Airfield. De 
nieuwe Light Brigade collega’s van het 12/13 Li stonden ons al op te wachten 
en na de gebruikelijke “newcomers briefing” werden onze eerste werklocaties 
en het logement verkend. De mannen van de Force Protection compagnie kre-
gen alvast niet veel tijd om zich aan te passen want zij mochten de volgende 
dag al  mee aan Abbey Gate gaan staan. Dat noemen ze iemand onmiddellijk 

voor de leeuwen gooien. Maar zo gaat de tijd ook snel en voor de meesten is de eerste week dan ook 
voorbijgevlogen. De overgave-overname verliep vlot en zonder al te veel problemen met dank aan 
onze voorgangers die alles, ook op logistiek vlak, goed hadden voorbereid. De kleine parade voor de 
Transfer of Authority werd dan ook de officiële overgave van de opdracht tussen de beide detache-
menten.  
Inmiddels mochten we ook onze laatste elementen ontvangen en kunnen we onszelf  full force noe-
men. Met net geen 300 personen komende uit 17 verschillende eenheden is onze groep een kleurrijke 
samenstelling. Naast de paracommando’s van 3 Para worden de meeste deelnemers geleverd door het 
29 Bn Log, de 6 Gp CIS en de Aircomponent bestaande uit mensen van de 1-, 2- en 10W Tac. Voor 
de meesten van het detachement is het een eerste kennismaking met Afghanistan. Uitzonderingen 
zijn onze paracommando’s die zijn overgekomen van 1 Para en die er in 2009 in Kabul al bij waren 
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en enkele mensen van 3 Para die deel uitmaakten van de OMLT in datzelfde jaar. Bij onze logistieke 
eenheid zijn er wel al meer Afghaanse anciens. Maar voor de meeste is het dus nog allemaal vrij 
nieuw en we trachten onze weg te zoeken in dit internationale gezelschap te KAIA. 
De basis aan het internationale vliegveld van Kabul was in oorsprong voorzien  voor een goede 1500 
bewoners maar lijkt op dit moment wel een mierennest met 4700 mannen en vrouwen van ettelijke 
nationaliteiten die moeten samenleven op een kleine oppervlakte. Het uitzicht van de compound ver-
andert ook van dag tot dag door grote aan de gang zijnde bouwwerken van nieuwe werken loge-
mentsblokken en de continue verbeteringen aan de ingangen waarbij rekening wordt gehouden met 
de verschillende veiligheidsaspecten.  
Op het terrein zelf zijn de eerste opdrachten reeds uitgevoerd. De 4 pelotons van 3 Para en het vijfde 
peloton van de aircomponent hebben als voornaamste taken het bewaken van de Gates en de torens, 
het uitvoeren van patrouilles en VIP protection, het uitvoeren van escortes en klaar staan met een 
Quick Reaction Force om snel tussen te komen bij incidenten. De pelotons zitten bij deze opdrachten 
verweven in een rotatiesysteem waarbij ze om de vier dagen van opdracht veranderen. Vooral de op-
drachten aan de Gates zijn niet te onderschatten: het zijn lange uren waarbij alertheid en concentratie, 
in combinatie met de hoge temperaturen, veel eisen van onze mannen. De temperatuur schommelt 
dan ook tussen de 32 en 36 graden en de vooruitzichten voor de komende weken kondigen nog een 
stijging aan. Het zullen nog warme weken worden maar de sfeer is goed en dus zal de tijd wel vlug 
passeren.  
 

Verslag 2 
Zoals steeds is het hier 
weer enorm troebel in 
Kabul. We hebben het 
dan wel over de zicht-
baarheid hier op de 
luchthaven. De omge-
ving en de omliggende 
bergen zijn hier vanwe-
ge de smog meestal aan 
het zicht onttrokken, 
zeker als de wind met 
een extra stofbriesje het 
gordijn nog verder sluit. 
De opdrachten zelf van 
onze force protection 
compagnie beginnen 
vaste vorm te krijgen. 

Afghanistan, is een republiek in Zuid-Azie  met 33.609.937 (2009) inwoners. Het grenst in 
het oosten en zuiden aan Pakistan, in het westen aan Iran en in het noorden aan Turkmenistan, 
Oezbekistan en Tadzjikistan. Ook is er in het noordoosten een korte grens met China. De hoofd-
stad en grootste stad van Afghanistan is Kaboel. 
 

Afghanistan, is een republiek in Zuid-Azie  met 33.609.937 (2009) inwoners. Het grenst in 
het oosten en zuiden aan Pakistan, in het westen aan Iran en in het noorden aan Turkmenistan, 
Oezbekistan en Tadzjikistan. Ook is er in het noordoosten een korte grens met China. De hoofd-
stad en grootste stad van Afghanistan is Kaboel. 

Aankomst van het detachement op het vliegveld van Kaboel 
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Hier en daar was het wel even 
zoeken om het juiste evenwicht 
te vinden tussen de veiligheid en 
het comfort, ook rekening hou-
dend met de juiste tactische in-
schattingen. Zowat elke dag zijn 
er aanpassingen aan de plannen 
van de compound: Gates die van 
plaats zullen veranderen, nieuwe 
roadblocks,  verbeterde toe-
gangscontroles, een aanpassing 
van de verdedigingsgordel 
(beter bekend als Blue screen) 
en nieuwe opdrachten voor de Quick Reaction Force (QRF). Daarnaast worden er nog escortes uitge-
voerd van Vips of worden er verbindingspatrouilles georganiseerd naar de nabijgelegen compounds. 
De dagen zijn dus over het algemeen goed gevuld.    
Op moreel vlak gaat alles goed, op een paar uitzonderingen na. Tijdens de eerste weken waren het 
vrij lange dagen en was de werkdruk zwaar, maar langzamerhand vindt iedereen nu wel zijn draai en 
werkritme. Er kan gesport worden en ook op het welfarevlak worden de eerste afspraken gepland. 
Morgen, 23 juni, is het de Nationale feestdag van Luxemburg, een ideale gelegenheid om proef te 
draaien voor onze eigen feestdag een maand later. Ook de RMO heeft nog geen zwaar werk gehad en 
heeft reeds een bezoekje gebracht aan Kunduz al was dat nog bij het vorige detachement.  
De bezoeken voor de komende maanden beginnen ook langzaam binnen te lopen. Contactteams lo-
gistiek, training, InfoSec, Mil Veil, DGJM, hebben zich al aangekondigd maar daar zal het wel niet 
bij blijven. Vervelen zullen we ons zeker niet. 
 
Verslag 3 
Gisteren was het Independence Day, de Onafhankelijkheidsdag van de Amerikanen. Het hoeft geen 
betoog dat de veiligheidsmaatregelen hiervoor net iets hoger waren dan normaal en dat ze ook een 
impact hadden op onze force protection taken. Gelukkig bleef alles rustig op KAIA, iets wat we van 
de omgeving niet kunnen zeggen. Dagelijks komen er CASEVACS binnen, gewonden en gesneuvel-
den die worden binnengevlogen en opgevangen worden in het hospitaal Role 3. Vooral de Franse 
parachutisten, die even lang als wij hier zijn, en de Engelsen delen in de klappen. We hebben met een 
delegatie reeds deelgenomen aan enkele plechtigheden als eerbetoon aan de overledenen en we wa-
ren toch onder de indruk. Het enige positieve hieraan is dat het de waakzaamheid van onze mannen 
verhoogd.  
Op het vlak van de opdrachten zoeken we nog altijd naar een juist evenwicht om de mannen zoveel 

mogelijk hun rust te gunnen 
maar voortdurende aanpassin-
gen en verbeteringen aan de 
toegangsposten en de geleide-
lijke overname van de Afgha-
nen bij sommige taken, maken 
dat er altijd wel iets veran-
derd. Een goede communica-
tie, tot op het niveau soldaat, 
is uiterst belangrijk om alles 
binnen de juiste prospectie 
weer te geven. Gelukkig was 

Met een kleine plechtigheid 
neemt Lt Kol Maes de taak 

over van 12/13 Li. 

De sectie van sergeant Goos-
sens in volle uitrusting voor 
hun gepantserd voertuig 
MPPV 
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er voor onze gatekeepers wel goed nieuws met de verdeling van de combat shirts, hetgeen toch zorg-
de voor een mentale en fysieke verlichting. De focus voor de opkomende projecten ligt nu op de 
Transfer of Authority van IJC (International Joint Command), waarvoor er hier uitzonderlijke veilig-
heidsmaatregelen zullen toegepast worden. Zo zullen alle PX-en en de lokale marktjes gesloten wor-
den en zal er slechts een beperkte toegang zijn voor de local workers. Het feit dat het hier zal weme-
len van stars and stripes heeft daar waarschijnlijk veel mee te maken. 
Ook de familiedag is inmiddels gepasseerd en ondanks het feit dat de families misschien niet hele-
maal bediend werden vanuit het theater op hun verwachtingen naar actie –en sfeerbeelden, hebben 
we toch goede reacties gehoord. De VTC verliep geheel volgens schema en de ontvangst en de cate-
ring was zeer goed. Het afgeven van de vele pakjes doet ons alvast uitkijken wanneer de vlieger ze 
volgende week komt leveren J. 
Hopelijk verloopt in Kunduz ook alles naar wens en kunnen zij op tijd en stond een vers onderbroek-
je aantrekken. Naar ’t schijnt zou het daar een beetje warm zijn. 
Bedankt achterwacht voor het werk en op naar de volgende familiedag 
 
Verslag 4. 
 
Zes weken ver, nog drie maanden te gaan!  
Voor sommigen zijn de eerste weken voorbij gevlogen, voor anderen verliep het misschien net iets 
minder vlot. Veel heeft natuurlijk te maken met de werklast en de dagelijkse activiteiten. Een hoog 
werkritme maakt dat de tijd sneller passeert, maar het vergt ook meer energie en opoffering. Maar om 
dat vier maanden vol te houden moet je zowel geestelijk als lichamelijk sterk in je schoenen staan. 
Vaste rustpauzes, de zogenaamde off duties, staan voorlopig niet op het programma, laat staan dat je 
hier een dagje recuperatie kunt nemen. De toenemende dreigingen gekoppeld aan de herschikking 
van een steeds veranderend dispositief zorgen nu eenmaal voor goed gevulde dagen en nachten. 
Ondertussen werd na de Comd IJC nu ook de COMISAF vervangen. Generaal David PETRAEUS 
wordt CIA baas en zijn opvolger is de Generaal John ALLEN. In zijn afscheidsbrief bedankte Gene-
raal PETRAEUS al zijn medewerkers en coalitiepartners voor de goede samenwerking (Zie Bijl). De 
plechtige overgave vond gisteren plaats op 18 Jul 11 en verliep zonder incidenten maar de verhoogde 
threat warnings die er waren voor dit event, zullen ook de komende dagen nog van kracht blijven. 
Als maatregel op deze bedreigingen, bezetten onze pelotons extra beveiligingsposities aan de flight 
security line om eventuele indringers te kunnen onderscheppen. 
Maandagavond was er ook de uitvaart van de zeven gesneuvelde Franse parachutisten. Een ruime 
delegatie van de Belgen, met een vijftigtal paracommando’s van Tielen, woonden deze plechtigheid 
bij rond 0030 Hr, nadat deze ceremonie al vier keer voor een uur werd uitgesteld. De aanwezigheid 
van onze delegatie werd zeer op prijs gesteld door de hoogste instanties (Zie mail). 
De komende activiteit van belang is de Nationale feestdag nu donderdag. De NCC (National Contin-
gent Commander) Kolonel SBH RUYS komt over van HQ ISAF en zal de plechtigheid met receptie 

voorzitten. Zowat alle 
SNR’s (Senior national 
representative) zijn uitge-
nodigd alsook verscheidene 
hoogwaardigheidsbekleders 
van KAIA en HQ ISAF 
aangevuld met enkele be-
vriende counterparts van de 
force protection group. Een 
delegatie van ons detache-
ment zal ook aanwezig zijn 
maar ons eigen feestje van 
de KAIA Belgen zal ’s 
avonds georganiseerd wor-
den. Het wordt een typi-
sche Belgische avond met 

Parachutisten van 3 Para aan het werk op het vlieg-
veld van Kaboel, op de achtergrond troepen uit al-
lerlei landen die via dit vliegveld Afghanistan betre-

den of verlaten 
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een cocktailbar, Brusselse wafels, smoutebollen en drank in overvloed, voorafgegaan door een klas-
sieke maaltijd met stoofvlees-friet. Enig minpuntje: wegens de nog steeds niet geleverde Jupiler zul-
len we het moeten stellen met Becks bier, ook NA natuurlijk! 
Volgende week van 25 tot 29 Jul komt het Recce team van het Bataljon Artillerie te Brasschaat op 
bezoek dus we zijn al volop bezig met de voorbereiding van het programma en de briefings. En zoals 
gebruikelijk is het hier ook een komen en gaan van contactteams waarvan ik het nut en/of de oppor-
tuniteit niet in vraag stel.  
 
Verslag 5 
Voor het eerst hebben we eens een week gehad zonder ellendige zandstormen. Een echte verademing 
zowel voor onze ogen en voor onze borstels op de kamers en in de bureaus. Niet dat we hier elke dag 
staan te vegen maar de hoeveelheid stof dat elke dag weer binnensluipt langs alle mogelijke openin-
gen en spleten, is aanzienlijk. En was het nu toeval of niet, de eerste stofwind vrije dag viel juist op 
de 21 juli, dag van de Nationale feestdag. Van ’s morgens vroeg hadden onze logistieke broeders van 
de JSD (ploeg o.l.v. Rudy VROMANS) zich al de naad uit het lijf gelopen om alles op tijd klaar te 
hebben en het resultaat mocht er zijn. De bijzaal van de DFAC (dining facility) had voor de receptie 
een serieuze driekleurige facelift gekregen en de vlaggen van de verschillende belangrijkste naties 
maakten er een mooi geheel van. Terwijl op de achtergrond beelden van al het moois en lekkers van 
ons landje de revue passeerden, stroomden de gasten binnen. In zijn speech bedankte de zaakgelastig-
de van de Ambassadeur Dhr Fréderic HENRARD de Belgische soldaten voor hun aanwezigheid en 
hun belangrijke taak in Afghanistan. Ook de NCC, Kolonel Stafbrevethouder Herman RUYS nam 
het woord en hij wist met enkele zwangere woordspelingen het publiek aangenaam te amuseren. Ten-
slotte kreeg 1Sgt DE MEULENAERE de eer om van  de COMKAIA, Brigadegeneraal Victor 
STRIMBEANU, een certificaat te ontvangen voor zijn kordaat optreden aan Abbey Gate  Na het 
plechtige gedeelte vielen vooral de vele hapjes en de reusachtige taart in de smaak al was er bijna een 
communautaire rel in de maak toen de VIP’s de driekleur op de taart doormidden wilden snijden. 
Gelukkig kon de ceremoniemeester hier tijdig ingrijpen. Na de receptie werd de zaal weer klaarge-
maakt voor de ontvangst van de terreinmannen. Dat die een goede friet stoofvlees wel zagen zitten, 
bleek al vlug want in een mum van tijd was de ganse voorraad “verswunden“.  Gelukkig bleek de 
alternatieve kip met appelmoes een evenwaardig hoofdgerecht. Het echte feest stond echter gepro-
grammeerd voor de avond. In een van ver zichtbare lichtgloed, stond de Belgian lounge de strijders 
van KAIA op te wachten met als blikvanger bij uitstek de exotische cocktailbar met dito drankjes. En 
de verschillende namen van de cocktails kregen ook een zwoel tintje want zeg nu zelf, wie zou er 
geen Royal Albertje , een Bart de Weverke, een Eliotje of een manneke pis willen drinken? Maar ook 
het wafel –en smoutebollenkraam deed het fantastisch en mede door de opzwepende muziek van dj 
Van Goethem en Kennes zag de lounge zwart van het volk. Amerikanen, Bulgaren, Nederlanders, 
Roemenen, Britten, Luxemburgers, Tsjechen, Australiërs, Denen, Fransen, Italianen, iedereen zat 
mee te feesten met de Belgen. 

Het was een perfecte afsluiter van 
een geslaagde dag waar ze nog 
lang van zullen spreken. Ondertus-
sen zijn hier gisterenavond, of zeg 
maar vroege morgen, ook onze 
opvolgers toegekomen voor hun 
Recce. Het was iets na midder-
nacht dat LtKol Hans HOEF, 
Korpsoverste van het enige Artille-
riebataljon gekazerneerd te Bras-
schaat, voet aan grond zette met 
zijn ploeg op Afghaanse bodem. 
Ze werden verwelkomd door een 
select gezelschap, dat toch de slaap 
niet kon vatten, en ze werden be-
geleid naar de Belgian lounge. Na 
de gebruikelijk “newcomers brie-
fing, de ontvangst van hun wapen 
en hun ballistische platen en een 
knapperig lunchpakketje, werden 
de gasten dan verder begeleid naar 

1Sgt DE MEULENAERE krijgt van van  de COMKAIA, Brigade-
generaal Victor STRIMBEANU, een certificaat voor zijn kor-

daat optreden aan Abbey Gate 
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hun kamers. Tegen twee uur had ie-
dereen zijn toegewezen bed gevon-
den en werd alweer een bladzijde van 
het KAIA dagboek omgedraaid.  
 
 
NIEUWS UIT AFGHANISTAN, 
OMLT te KUNDUZ 
 
Verslag 1                   Kunduz  20 juli 
2011 
Na vier weken in het theater hier een 

eerste geschreven relaas. 
De vlucht naar Kunduz verliep volgens planning, alleen onze tweede shift had te kampen met enkele 
kleine ongemakjes, alom geweten ondertussen.  
Na een veiligheidsbriefing en een korte nachtrust werden de eerste dagen volledig in beslag genomen 
door de onvermijdelijke periode overgave/overname, voor sommigen iets te lang en voor enkelen, 
lees Log en CIS iets te kort.  
 
De daarop volgende dagen werden ten volle benut voor het organiseren en het prepareren van de 
voertuigen en team Mat naar ieders wens. Menigmaal werd hierbij de hulp ingeroepen van ons logis-
tiek ondersteunend personeel. Dit werd steeds met volle toewijding beantwoord. 
Vanaf 27 juni konden we ook eindelijk beschikken over het logement en na een grondige kuisbeurt 
was de installatie voor de volgende zes maanden een feit. 
 
Ook de eerste contacten met onze counterparts kwam langzaam op gang, en de respons was zeer po-
sitief. De teams konden bijgevolg niet snel genoeg aan hun mentoropdracht beginnen, maar dat was 
buiten de “In Theater Training (ITT)” gerekend. Dit is een verplicht nummertje, maar de noodzaak 
ervan werd al snel duidelijk. 
Naast een check zero van al de wapensystemen, welke zeer vlot verlopen is, werden ook de noodza-
kelijke contacten gelegd, vooral gericht naar de rechtstreekse steunmogelijkheden op het plateau zo-
als de Pz How, de TaskF, de HeliMEDEVAC en EOD teams. Het probleem waar menigeen mee ge-
confronteerd werd en van vitaal belang, is dit van de communicatie. Niet de kennis maar wel de ra-
dioapparatuur zorgde af en toe voor heel wat frustratie, maar uiteindelijk zijn alle kwaaltjes opgelost. 

Vanaf 07 juli zijn we dan eindelijk FOC (Full Operation Capable) ver-
klaard en kon het echte werk starten. Dat heeft niet lang op zich laten 
wachten. Eén team is direct vertrokken met hun Cie naar de COP’s, andere 
teams hebben hun Cies begeleid tijdens verschillende Pat. Zij die niet di-
rect betrokken werden bij de uitvoering van deze opdrachten stonden op 
preadvies en konden hun werk van mentor ten volle aanvatten in de Pamir, 
lees kamp ANA. 
De gasten, waarvan het werk zich voornamelijk binnen de PRT afspeelt, 
vinden stilaan hun ritme alsook de mensen van de staf die hun taken moe-
ten opdelen tussen dagdagelijkse bekommernissen en hun mentorwerk. Zo 
hebben we het eerste bezoek, de recce PRT en een aantal contactteams, 
reeds achter de rug.  
Aan het welfare aspect wordt volop gewerkt. De eerste initiatieven werden 

voorgesteld, nu nog de uitvoering verwezenlijken. De plaatselijke vrijdagmarkt werd alleszins al druk 
bezocht. 
Aan bezigheden geen gebrek en hopelijk blijft het zo, maar dat zal zich uiten in een volgend verslag. 
Nu gaan we ons eerst concentreren op de 21 Juli, de Nationale Feestdag. 
 
   Groeten 

Traditionele receptie op de Natio-
nale feestdag, frisdrankje bij de 

hand. 



9 

De Belgische driekleur en de vlag van 3 Para in de Afghaanse ‘sky’, 
daaronder de leefruimten van het detachement, kort op elkaar. 

Training ter plaatse, op de achtergrond een MPPV 

Ook te Kunduz wordt aan de 
Nationale feestdag  aandacht 
geschonken, het detachement 
treed aan voor een parade. 
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Dit artikel hebben we in ons tijdschrift opgenomen om twee redenen, eerst en vooral wanneer het een 
verhaal is dat het nationaal nieuws heeft gehaald en een van onze leden, hier Paul Vergauwen, er 
nauw bij betrokken is.  
De tweede reden heeft niets met Paul persoonlijk te maken, maar betreft alle oudgedienden van het 
Regiment Para Commando. Een veelpartijdig politicus stelde onlang een vraag aan de Minister van 
Landsverdediging over «de correlatie tussen paracommando’s en criminele bendes». Een kaakslag 
aan alle oudgedienden die in de maatschappij naar behoren hun werk doen voor hun familie, maar 
meer nog voor mannen als Paul die met regelmaat het beste van zichzelf geven voor onze maatschap-
pij in noodsituaties. 
             Pol Ooms 

Even voorstellen: Paul Vergauwen 
Paul is geboren te Merksem op 13 september 1958, hij heeft een opleiding 
als schrijnwerker & meubelmaker genoten. Op 5 december begint zijn oplei-
ding in de 12 Cie van het 2 Cdo te Flawinne. Na 9 maanden vervoegt hij 3 
Para, 22 Cie, Mario De Decker (†) en Eddy Teck zijn de onderofficieren in 
Pl A. Hij neemt deel aan Red Bean, stormlanding op het vliegveld van Kol-
wezi en de evacuatie van landgenoten in die woelige meimaand van 1978. 
Na zijn contract van 2 jaar wordt hij onderhoudsmechanieker bij de MIVA 
(nu De Lijn) en 19 jaar geleden wordt hij beroepsbrandweerman te Bras-
schaat. 
Zijn hobby’s behalve motorrijden, zijn buitensporten. Lange afstandsfietsen 
en wandelen, maar vooral veel marathons lopen soms vijf per jaar, zelf vindt 
hij de Mont Blanc marathon de mooiste. 
Hij is gehuwd met Ingrid zijn jeugdliefde en samen hebben ze twee zonen, 
één werkt in de verzorgingssector en de andere maakt deel uit van de Batterij 
Para Commando. 
 
Onlangs woedde er een hevige brand op de Kalmthoutse heide, één brand-
weerwagen is in het vuur gebleven, lees hieronder hoe dat gebeurde. Ik ben 
het te weten gekomen toen ik naar jaarlijkse gewoonte vroeg aan Paul om 
deel te nemen aan de Golden Spike. Hierbij zijn antwoord: 
 

Pol, 
Geen dank. Ik weet het wel dat ik weinig of geen tijd heb om met 
jullie activiteiten samen te doen, hoe graag ik ook dat zou willen, maar de brandweer slorpt 
zoveel tijd op door oefeningen, scholing geven, interventies enz. Daarom had ik zo graag 
de golden spike meegedaan om toch iets voor jullie te kunnen betekenen. Volgend jaar hé! 
Ja, op de heide was echt wel een avontuur waar we nog eens van de kameraadschap kon-
den proeven en het samenwerken tot we allemaal op ons tandvlees zaten, maar dat hoort 
er bij, dat kennen we nog van vroeger hé. Heel spijtig was het dat ik als chauffeur onze 
boswagen in het vuur heb moeten achterlaten. Drie geweldig geslaagde acties ondernomen 
maar de vierde keer liep het mis. Die boswagen Unimog was mijn troetelkind, kon als geen 
ander er mee overweg, als beroeps was ik er dan ook dagdagelijks mee bezig. Onderhoud, 
trainingen mee geven enz... 
Mijn geluk was dat de ramen openstonden, want toen de wind plots onze kant uitdraaide 
en hevig aanwakkerde kwam ik met de wagen vast te zitten een 800 meter diep in het ter-
rein en weg van een grote brandweerploeg met de nodige blusmiddelen. Met het keren 
kwam het rechter voorwiel vast te zitten in een greppel en zakte helemaal weg en tot over-
maat van pech was het bluswater juist op. Heb alles in het werk gezet om hem los te krij-
gen maar toen ik hem in sper wou zetten sloeg het vuur al onder en in de wagen waardoor 
ik er onmiddellijk uit moest. Met de ramen dicht probeer je nog langer en zit je volledig in-
gesloten, dankzij de open ramen werd ik gewaarschuwd. Nu moest ik nog 800 meter te 

HEIDEBRAND !! 
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voet afleggen op zeer moeilijk 
begaanbaar terrein met het 
razend vuur achter je aan. Het 
is dan enkel een kwestie van 
rustig te blijven en de juiste 
richting te zoeken in die dichte 
verstikkende rook. 
Het waren zeer vermoeiende 
spannende dagen maar met 
een prachtige samenwerking 
van alle diensten daar ter 
plaatse. Mijn zoon was daar 

ook ergens aan het helpen met enkele pelotons van de para batterij. Heb hem spijtig ge-
noeg niet gezien op terrein zelf, maar het is daar dan ook zo groot. 
Enkele foto's van de Chinooks, 
ingezet door het Nederlandse le-
ger toen het vuur in de bomen 
sloeg. Ik kan me vergissen, maar 
ik geloof dat ze tot 10000 liter 
water in één keer op de vlammen 
konden werpen en dat juist op de 
plaatst waar het moest zijn dank 
zij een grondploeg die de heli's 
leiden. Enkele beelden van de 
heide in vlammen en ik en mijn 
vrouwtje na de blussingswerken 
met warm eten uitgereikt door 
het gemeente bestuur van Kalmt-
hout als dank aan alle hulpverle-
ners. 
 
Ik hoop dat jullie daar iets mee 
kunnen doen, maar nogmaals 
alle eer gaat naar alle hulpverle-
ners daar ter plaatsen en droeg 
er zelf enkel maar mijn steentje 
aan bij. 
 
                Paul Vergauwen 

‘Pauls’ brandweerwagen, foto die 
het nieuws haalde 

Paul en Ingrid met een welverdiende warme maaltijd aangebo-
den door  de gemeente Kalmthout 

Chinook van het Nederlandse leger helpt blussen. 
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Pol Ooms en Rik Gillebert, twee gepensioneerde anciens van 3 Para, maken in 2009 een pelgrims-
tocht van Turnhout naar Santiago de Compostela, Pol heeft een dagboek bijgehouden. Ze zijn intus-
sen 22 dagen onderweg en bevinden zich in het departement Aube. Ze kamperen naast een parochie-
zaal, Pol heeft last van tendinitis. Ze zijn de 500 km-paal gepasseerd. 

25 April, dag23. Naar Etourvy en we hebben bezoek. 

Opstaan op een grijze ochtend, te middernacht was er nog een heldere sterrenhemel. Tijdens het op-
breken van ons bivak blijft het 
droog maar als we even later aan 
het stappen zijn begint het te drup-
pelen. Mijn been is niet beter door 
het zalfje van Ferre, dus kalmaan. 
Intussen is het gedaan met druppe-
len en regent het. Tot Bragelogne 
volgen we de GR, mooie weg 
maar met steile hellingen. We zien 
ook voorlopig de laatste wijnvel-
den, hier noemt men het al ‘Vin de 
Champagne’. Ook te Bragelogne 
kopen we voor het eerst van een 
rijdende winkel en weer verzuim 
ik een foto te maken van deze pri-
meur. Dan volgen we de D82 via 
Villers le Bois tot in Etourvy. We 
nemen onze intrek in een Gîte Ru-
ral, iets meer van kostprijs dan 
gewoonlijk, maar het is een speci-
ale dag. Marc Cuylaerts, ook een 
kameraad uit onze legertijd komt 
op bezoek en brengt Yvette de 
vrouw van Ritten mee. Dat is de 
reden van deze korte etappe 
(15km). Het wordt een aangename namiddag, al is er in het dorp geen enkele Horeca zaak.  
Na het vertrek van ons bezoek, maken we een ommetje door het dorp. We zien dat men een kermis 
aan het opbouwen is, danstent, frituur incluis. Het is eigenlijk niet ver van onze kamer, maar het 
wordt al donker en men maakt geen aanstalten te beginnen. We gaan dus met een gerust gemoed naar 

ons bed, vallen in slaap en omstreeks 
22.00 hr begint het inferno. Keiharde 
muziek, uitgelaten mensen, jongelui 
die met bommetjes gooien onder ons 
kamerraam, auto’s die al toeterend af 
en aan rijden, en het duurt uren en 
uren, niet door te slapen hoe moe we 
ook zijn. Tegen vijf uur in de ochtend 
is het eindelijk stil, ik woel nog een 
beetje in mijn bed, val in slaap en een 
fractie van een seconde later loopt de 
wekker af  (iedereen herkent dit). Het 

POL EN RIK NAAR JAAK  deel 6 

Ons bezoek te Etourvy, rechts is Marc Cuylaerts , hij heeft Yvet-

te Rik’s echtgenote  meegebracht. De dame links is zijn echtge-

note Annacelia en een buurvrouw. 

Wanneer we maar kunnen maken we 

een praatje onderweg. Hier met een 

man die piketten maakt voor wijnran-
ken, volgens zijn zeggen, gaan die 

dingen tot 80 jaar mee. 
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is muisstil in het dorp, we eten en vertrekken, niet uitgeslapen en met de prut in de ogen. En eigenlijk 
hebben we niemand gezien, wij lagen in bed voor de feestvierende Fransen arriveerden, en zij zijn 
weg toen wij opstonden.  
We hadden mee moeten gaan feesten. 
Gegevens: Start 07:55, aankomst 12:30. Afstand 15 km, totaal 517 km. AM: Regen. PM: Motregen. 
Overnachting: in een Gîte Rural op 30 m van een kermis. Volgweg: GR met zware hellingen, laatste 
stuk over departemental 

26 April, dag 24. Naar Tonnerre. Departement Yonne, regio Bourgogne 

We vertrekken voor 17 km naar Tonnerre in de regen, we kruisen de Departementsgrens na 5 km 
zonder enige aanduiding. We zijn nu in de Yonne (89) en in de regio Bourgonge* (Bourgondië). Dit 
is na de Champagne-Ardennen de tweede grote regio waar we doorstappen. We zetten er flink de pas 

in, het is zondag en we willen voor de middag in het 
‘Office de Tourisme’ zijn (we denken verkeerdelijk dat het 
bureau sluit op zondagmiddag). Ik weet zeker dat ik met 
deze speedmars mijn tendinitis geen goed heb gedaan. Aan-
gekomen krijgen we de sleutel van een knus pelgrimshuisje 
in het scoutslokaal van Tonnerre. We kunnen alles laten 
drogen, en maken warm eten. Deze namiddag is het ver-
schrikkelijk slecht weer, het water valt met bakken uit de 
hemel, maar we zitten weer eens aan de goede kant van het 
venster. 
Wanneer het even niet regent, wandelen we door Tonnerre, 
stad aan de rivier Armançon. Er zijn enkele bezienswaar-
digheden zoals het Hotel de Dieu, een hospitaal uit de 12 
eeuw. En de Fosse de Dionne een bron waarrond een was-
plaats is gebouwd in 1758. Per seconde wordt 200 liter van 
het helderste water opgestuwd. De bron bevindt zich op 
140 m hoogte, de moeite van een bezoek waard. 
Gegevens: Start 07:45, aankomst 11:45. Afstand 17 km, 
totaal 534 km. AM: Regen. PM: Veel regen. Overnachting: 
in een pelgrimshuis in een scoutslokaal. Volgweg: Langs 
een ‘departemental’ op zondagochtend bijna geen verkeer. 
 

*Bourgondië of Boergondië (Frans: Bourgogne) is een van 
de 26 regio’s in Frankrijk. Het heeft een geschiedenis als 
Koninkrijk en Hertogdom en is eeuwenlang een machts-
centrum van betekenis geweest. Tot aan de Franse revolu-
tie bleef het een zelfstandige provincie rond de 
‘mosterdstad’ Dijon. In 1790 werd het opgedeeld in de 

departementen: Côte-D’or, Nièvre, Saône-et-Loire en Yonne. Filips de Goede en Karel de Stoute, 
hertogen van Bourgondië in de 15e eeuw, wisten hun gebied uit te breiden naar de Lage landen. De 
hoofdstad van hun rijk werd Brussel. Maria van Bourgondië trouwde met een Habsburger en zo 
kwamen de Lage Landen voor het eerst onder één heerser (Habsburgs Bourgondië). 

27 April, dag 25. Naar Chablis bekend van zijn wijn. 

Goede nachtrust, goed ontbijt en terug op weg. Voor het eerst lopen we verkeerd bij het verlaten van 
een stad, dachten we… Wanneer we terugkeren en de weg vragen blijkt dat we toch op het goede 
spoor zaten. We hadden geen stadsplan en gebruikten dus een Michelin wegenkaart en die heeft niet 
alle details, en dat hebben we geweten, we spelen er toch één uur mee kwijt en doen dezelfde zware 
helling tweemaal. Eigen schuld dikke bult, de kaartlezer is er niet gelukkig mee en zijn maat doet zijn 
best zijn ongenoegen niet te laten blijken. 
Het is grijs en fris, we stappen langs de D35 tot Tissey, daar drinken we koffie. Na Tissey volgen we 
terug de GR 654, en in het bos juist voor Collan botsen we op twee mannen met metaaldetectors. We 
beginnen een gesprek, ze zijn ervaren zoekers, hun buit van de dag bestaat twee muntstukken. Eén uit 
Mexico en een ander uit Indochina, hoe komen die in godsnaam in een bos in de Bourgogne? Op on-

We betreden de tweede regio in Frank-

rijk, Bourgondië. 
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ze vraag waarom ze juist hier zoeken, is het antwoord 
dat hier lang geleden een Romeinse heirbaan door het 
bos liep, en hun doel is natuurlijk oude Romeinse mun-
ten te vinden.  
Na Collan nemen we middagmaal, net als we willen 
vertrekken staat daar Gilbert de archeoloog uit Maas-
tricht, die we nog kennen van in Vitry le François. Hij is 
blij ons te zien en we stappen samen verder tot in Cha-
blis. Hij trakteert op een frisse pint op een terras, hij is 
(weet je nog) Limburger en geen Hollander. Ik zoek 
intussen onderdak, en we kunnen in een gîte van de pa-
rochie terecht, door Mdm Fontin beheerd. We winkelen, 
want er is een goede keuken en we maken warm eten. 
Er is een fles wijn gekocht, natuurlijk een Chablis. 
We stappen maar 15 km want het gaat echt niet goed 
met mijn scheenbeen, intussen is er een zwelling op en 
ik heb de indruk dat het zalfje niet veel helpt. 
Gegevens: Start 07:45, aankomst 13:30. Afstand 15 km, 
totaal 549 km. AM: Grijs. PM: Zonnig, warm. Over-
nachting: in een pelgrimshuis van de parochie. Volgweg: Langs een rustige ‘departemental’ en langs 
de GR 654 het reliëf is heuvelachtig (wijnstreek). 

28 April, dag 26. Naar Accolay op camping. 

Gilbert heeft ons gevraagd of hij kan meestappen, en wij zijn blij met zijn gezelschap. Als archeoloog 
heeft hij veel kennis van geschiedenis en hij bezit de kunst hierover te vertellen zonder belerend te 
doen of opdringerig te zijn.  
Bij het verlaten van Chablis, lopen we weer verkeerd, al hebben we nu wel een stadsplan, gelukkig 
heeft Gilbert een wandelkaart op 1/100000, en komen we zonder extra km’s terug op de D2, onze 
volgweg naar Prehy. Te St Cyr les Colons trakteert Gilbert ons op een ‘sjouke’, moesten er vlaaien 
geweest zijn hadden we die gekregen. Limburgers vergeten nooit hun goede manieren. We kruisen de 
E60 en lopen er een tijdje parallel mee, de weg naar Vermeton is saai maar heeft wel een mooi land-

schap. Te Vermeton is het 
adres waar we wilden 
overnachten niet beschik-
baar, en moeten we verder 
naar Accolay. Om km’s te 
sparen gebruiken we een 
spoorwegbrug over het 
kanaal van de Yonne, een 
beetje riskante onderne-
ming. De brug is lang en 
smal, moest er een trein 
komen zou onze enige 
kans zijn in het water te 
springen, geen goed voor-
beeld voor de jeugd, maar 
10 minuten schrik om één 

Rik en Gilbert Schoeters. 

Op de achtergrond Cha-

blis, rondom wijnranken 
zover het oog reikt 

Overal vindt men sympathie langs de pelgrimswegen, hier 

heeft een boer zijn hoeve ‘Ferme du Pélerin’ (Hoeve van de 

Pelgrim) genoemd, tevens heeft hij voor waterbevoorrading 
gezorgd en een bemoedigende wegwijzer geplaatst. Het is 

nog maar 1500 km. 
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uur te winnen is het afwegen waard en 
we houden wel wat van uitdagingen.  
Te Accolay komen we terecht op de ge-
meente camping, waar we een caravan 
ter beschikking krijgen. Er zijn weinig 
kleinere modellen caravan en met drie 
grote mensen en drie grote rugzakken is 
het wat puzzelen om alles binnen te krij-
gen. Gelukkig krijgen we tuinmeubilair 
en is het droog tijdens ons avondmaal. 
Het gaat nog steeds niet goed met ‘mijn 
tendinitis’. 
Gegevens: Start 08:00, aankomst 17:30. 
Afstand 24 km, totaal 573 km. AM: Af-

wisselend. PM: Afwisselend. Overnachting: in een caravan op een gemeentecamping. Volgweg: 
Langs een ‘departemental’ in golvend terrein. 

29 April, dag 27. Naar Lac Sauvin. 

Goed geslapen in ons ‘caravanneke’, en we zijn nu 
op één dagmars van Vezelay, maar het is wel 27 km 
ver. Mijn been is echt niet goed, veel pijn en nog 
steeds gezwollen. We spreken af in twee korte etap-
pes naar Vezelay te stappen en daar een rustdag te 
nemen. Het eerste stuk van vandaag naar Bessy sur 
Cure is op de GR654. Maar door de regenval van de 
laatste dagen een echt modderpad bijna niet door te 
stappen. We proberen nog eens na Bessy tot in Ar-
cy sur Cure maar daar besluiten we via 
‘departementals’ verder te stappen. Na fourageren 
en het bewonderen en fotograferen van een prachti-
ge middeleeuwse brug gaan we door tot Lac Sau-
vin. 
Daar is een gîte rural waar we onze intrek in nemen. 
In de tuin staat een grote tent en even vrezen we 
weer een kermisscenario (zoals op 25 april te Etour-
vy) maar het blijkt een circustent te zijn. Het is nog 
steeds paasvakantie en in de tent geeft men circus-
lessen aan kinderen. Prachtig gezicht die ‘klein 
mannen’ die hun uiterste best doen om op één week volleerd artiest te worden. 
Morgen Vezelay! 
Gegevens: Start 08:00, aankomst 13:00. Afstand 15 km, totaal 588 km. AM: Buien-droog. PM: Bui-
en-droog. Overnachting: in een gîte rural. Volgweg: Langs de GR over modderpaden en langs de lin-
keroever van de Cure. Langs een ‘departemental’ in heuvelachtig terrein 

30 April, dag 28. Naar Vezelay* historische vertrekplaats. 

Ritten had vannacht een van zijn legendarische snurkpartijen. Gelukkig was er nog een kamertje vrij, 
en op mijn tenen met mijn slaapzak onder de arm ben ik verhuisd om daarna heerlijk te slapen. Een 
korte maar mooie etappe via Montillot, dit om de slijkerige GR654 te vermijden. Te Vaudojon wordt 
het droger, de zon begint zowaar te schijnen en dankzij de zandgrond kunnen we terug op de GR. 
Even later zien we Vezelay in de verte, een prachtig gezicht, ik ben er zeker van dat een middeleeuw-
se Pelgrim hetzelfde panorama kreeg voorgeschoteld.  
We zien het stadje op zijn heuvel, de ‘colinne éternelle’ met op de top de basiliek St Madeleine, de 
klim er naar toe is zwaar. Gilbert de archeoloog is gebrand op een bezoek aan Vezelay, als eindwerk 
aan de universiteit heeft hij een verhandeling geschreven over het beroemde timpaan van de St Ma-

De stadspoorten van Chablis, mooi 

stadje in het centrum van de Bourgon-

dische wijnstreek. 

Avondmaal voor het ‘caravanneke’ klein maar 

droog. 
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deleine basiliek, we voelen tijdens het stappen zijn 
drang naar ‘boven’, het kan niet snel genoeg gaan voor 
hem. Halverwege de helling komen we Paul Janssens 
tegen, die we in Reims voor de eerste maal ontmoet 
hebben. Boven bezoeken we eerst de basiliek, Gilbert 
staat voor de kerk met ontgoocheling in zijn ogen, het 
timpaan is helemaal niet hoe hij het zich heeft voorge-
steld, blijkt dat er twee timpanen zijn en het tweede be-
vind zich binnen in de kerk, eigenlijk is de voorgevel 
een soort voorportaal, en Gilbert is gelukkig. Het is in-
derdaad een mooi timpaan, hoe dit geïnterpreteerd moet 
worden, is niet heel duidelijk: is hier het missiewerk van 
de apostelen uitgebeeld, of het Pinksterfeest.  
We krijgen onze stempel en deel één van onze Pel-
grimstocht is volbracht. Daarna nemen we onze intrek 
in de St Madeleine abdij bij de zusters Franciscanen. 
We moeten wel tot vier uur wachten maar kunnen onze 
rugzakken in de refter achterlaten en gebruik maken van 
de keuken, men heeft genoeg voorraad om een maaltijd 
te maken wat we dan ook doen. In de namiddag bezoe-
ken we de post en mijn‘poste restante’ ligt mooi op mij 
te wachten, het is de volgweg van Vezelay naar St Jean 
Pied de Port. Intussen merken we op hoeveel pelgrims 
er zich in het stadje bevinden, veel Pelgrims (vooral) 
Fransen beginnen hun tocht hier. We maken ook kennis 
met Jos uit Geraardsbergen, hij blijft één nacht wij twee. 
Inderdaad om mijn been wat te laten rusten (de tendinitis is nog niet genezen) bouwen we een wel-
verdiende rustdag in. We maken een wandeling door het stadje, dat eigenlijk niet groot is en doen een 
terrasje in het gezelschap van Stella (Artois). 
Gegevens: Start 07:45, aankomst 11:00. Afstand 12 km, totaal 600 km. AM: Fris-zon. PM: Zonnig. 
Overnachting: in een Klooster. Volgweg: Langs de GR in heuvelachtig terrein, vooral de laatste klim 
is pittig. 
 

*Vezelay: is een gemeente in het departement Yonne in de regio Bourgondië. Het ligt aan de Cure 
en is gebouwd tegen de beschermde 300 m hoge heuvel, le colinne Eternelle. Met bovenop de ab-
dijkerk van St Madeleine, de legende wil dat het gebeente van Maria Magdalena er in een crypte is 
begraven. De abdijkerk werd een begeerde laatste pleister- en verzamelplaats voor Pelgrims, eer ze 
de lange tocht naar Santiago de Compostela aanvatten. Vézelay is het toneel geweest van historisch 

belangrijke massabijeenkomsten. Zo 
predikte Bernard van Clairveaux in 
1146 er de tweede kruistocht, die zou 
uitlopen op een fiasco. In 1190 ge-
noot Vézelay van het startschot van 
de derde kruistocht met koning Phi-
lippe en Richard Leeuwenhart. Ook 
de volgende kruistochten, vertrokken 
vanuit Vézelay. In 1217 sticht Francis-
cus van Assisi er het eerste Francisca-
ner klooster op Franse bodem.  
Vézelay trekt nog altijd pelgrims, die 
te voet de hele of een gedeelte van 
de route naar het Spaanse Santiago 
de Compostela afleggen. Gewone 
toeristen komen er voornamelijk om 
de basiliek te bezichtigen en te 
snuffelen in de winkeltjes en kunstga-

Rik en Gilbert, op de achtergrond de 

‘colinne éternelle’ van Vezelay 

De slaapzaal  op de zolder van de St Madeleine abdij. 
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lerijtjes in en om de steil oplopende hoofd-
straat, die loopt van het dorpsplein naar de 
Ste. Madeleine. 

1 Mei, dag 29. Rustdag te Vezelay 

Deze rustdag is lang gepland, en noodzakelijk. 
De tendinitis wordt niet beter, gelukkig krijg 
ik goede raad van An de dochter van Paul 

Janssens die op bezoek is bij haar vader, zij is kinesist toont me enkele oefeningen er geeft me advies 
betreffende medicijnen. Het is 1 Mei en er is veel volk in het stadje, waaronder de klassieke  demon-
stratie door de socialisten en een tegendemonstratie door het Front National. Deze laatste betogen 
zelfs voor ons onderkomen, maar wees gerust het heeft niets met onze aanwezigheid te maken. 
In de voormiddag doen we doorgedreven administratie, en in de namiddag kuieren we door het 
mooie stadje. We bezoeken het ‘maison de Pelerin’, herkenbaar aan een pop volledig in 
‘pelgrimsoutfit’ uit de middeleeuwen. Hier kan men alle informatie krijgen die nodig is evenals een 
Pelgrimspas. Nogal wat Fransen beginnen hier aan de tocht, we maken kennis met enkele onder hen, 
die we later nog zullen ontmoeten. In ons verblijf, de St Madeleine’ loopt het ook vol. Er zijn Duitse 
fietsers, rustige mensen en aangenaam gezelschap. Eén komt uit Bremen en rijdt op een afstandse 
zwarte herenfiets, we verdenken zijn vader ervan hem nog uit onze contreien te hebben meegenomen 
(als je begrijpt wat we bedoelen). Maar hij is een toffe vent, alleen net als vele van zijn landgenoten 
niet beschikkend over een andere taal dan Duits, en ook nog verwonderd zijn dat er mensen leven die 
geen Duits spreken. Er zijn ook twee Nederlanders, luidruchtig bij dag en bij nacht. Het is de eerste 
maal dat ik iemand luider hoor snurken dan Ritten, maar in tegenstelling tot Ritten die na een half uur 
stil wordt, willen de Nederlanders heel de nacht gehoord worden.  
Ritten besluit dat het tijd wordt voor een pannekoekenavond, tijdens onze tijd bij de para’s organi-
seerde hij elk maneuver zo een avond met succes. Nu ook, elke pelgrim krijgt tot zijn verassing zo-
veel pannekoeken als hij opkan, en ik nog wat meer. We zijn in een klap beroemd op de camino. 
Intussen bestuderen we het traject van Vezelay naar de Pyreneeën, we maken vanaf nu gebruik van 
de bekende Gids ‘Chassain’ genoemd naar het Pelgrimskoppel dat hem heeft geschreven. Het is een 
mooi document bestaande uit losse vellen met de wegbeschrijving en losse vellen kaart, op schaal 
1.50000 stafkaarten (ook in gebruik bij onze vorige werkgever). Op de kaart staan allerlei symbolen 
die de Pelgrim informeren over logement. En hij bestaat in het Nederlands, enig minpunt is dat hij 
‘ge-update’ moet worden, maar 
daarover later meer. 
Na de pannekoeken nemen we 
deel aan de misviering in de basi-
liek, een sobere maar mooie 
plechtigheid. We gaan vroeg sla-

In veel Franse steden op de weg naar Santia-

go, worden pelgrims gegidst bij middel van 

koperen schelpen. Bovenkant van de schelp in 
puntvorm wijst de te volgen richting. De afge-

trainde voet is van Pol. 

Rare kwibussen vindt men ge-

noeg langs de wegen naar Santi-
ago. Hier een Duitser met wa-

gentje, zegt dat het ding rijdt 
‘wie ein Panzer’ hij beweert dat 

hij te voet uit Duitsland komt ge-

stapt, maar toen wij in Vezelay 
toekwamen hing het slijk achter 

ons oren, zijn ‘Panzer’ was waar-
schijnlijk juist in de Car Wash 

gepasseerd want het zag er uit 

als nieuw…. 
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pen maar dit laatste vlot niet echt dankzij de inspanningen van de twee Nederlanders. 
Gegevens: Rustdag AM: Mooi PM: Mooi. Overnachting: in een Klooster.  
 
Vanaf morgen deel twee van onze tocht, 887 km naar St Jean Pied de Port in de Pyreneeën, we zijn 
benieuwd. 

DE VRIENDENKRING NAAR ARNHEM 

Onze jaarlijkse busreis was een schot in de roos, op minimum van tijd is de bus volgeboekt 
en toch hebben we niemand moeten teleurstellen.  
Iedereen is (ongeveer) op tijd en omdat het zaterdag is rijden we file-vrij richting Arnhem. 
Onderweg geeft Pol Ooms een kort overzicht van de gebeurtenissen die er toe geleid hebben 
dat de geallieerden de beslissing namen tot deze grootscheepse luchtlandingoperatie. We 
passeren Eindhoven en Nijmegen wat wil zeggen dat we min of meer de volgweg van de 
grondtroepen volgen. 
We komen op tijd te Arnhem toe en ontmoeten daar Roel Van Ewijk onze gids van de dag. 
Roel is afkomstig van een dorpje net ten zuiden van Arnhem, is opgegroeid op het slagveld, 

kent de ganse streek op zijn 
duimpje, is lid van allerlei ver-
enigingen die de nagedachtenis 
van Market Garden levendig 
houden, en kan het bovendien 
bezielend uitleggen. Hij is mo-
menteel onderofficier bij de 
luchtlandingsbrigade en geka-
zerneerd te Schaarsbergen bij 
Arnhem. 
Met de bus rijden wij naar DZ 
X nabij het dorpje Heelsum. 
Op deze DZ vonden op zondag 
17 september de eerste landin-
gen plaats. Roel heeft luchtfo-
to’s bij en vertelt aan de hand 
daarvan hoe een en ander is 
gebeurd. Aanpalend bij DZ X 
ligt LZ Z, op dit terrein zijn 

tientallen zweefvliegtuigen neergezet. 
We verplaatsen ons naar de noordoostzijde van de LZ, bij een bosrand kunnen we nog duide-
lijk de omtrekken zien van fusilierskuilen door de Britse para’s gegraven.  
Dan verplaatsen we ons naar het oosten nabij Wolfsheze naast de spoorweg die er toen ook 
al lag. Het is hier dat de eerste gevechten tussen Britten en Duitsers plaatsvonden. Een Duits 

Roel Van Ewijk, onze gids, legt op verschillende plaatsen uit wat 

er juist is gebeurd in 1944. Hij beschikt over een arsenaal kaar-

ten en luchtfoto’s, maar kan vooral begeesterend vertellen. 
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SS bataljon onder bevel van Sepp 
Kraft was daar toevallig op oefening 
en zij hebben de eerste gevechten met 
de Britten geleverd en tegelijkertijd 
ook voor het nodige oponthoud ge-
zorgd, wat de Duitsers in staat stelde 
om te reageren op de luchtlandingsin-
vasie. Op een duinenrij kunnen we 
nog goed de fusilierskuilen van de 
Duitse SS’ers zien en als oud militair 
moet ik zeggen: op de juiste plaats 
gegraven, op de militaire kam, perfect 
schootsveld op de weg, moeilijk te 
benaderen door een aanvaller, vak-
werk. Intussen doet Roel het verhaal 
van de Britse verkenners die op deze 
plaats onder vuur kwamen te liggen 
en de eerste gesneuvelden zijn van de 
slag bij Arnhem. 
Daarna rijden we naar de Westerbouw, vanaf nu concentreren we ons op de perimeter (zie 
schets) rond Oosterbeek die na twee dagen wordt gevormd en waar de Britten tegen de Rijn 
worden gedrukt. De Westerbouw, een hoogte is het meest zuidwestelijk punt van deze peri-
meter, er is een picknickplaats waar wij ons middagmaal gebruiken, en we hebben een 
prachtig zicht op de Rijn en de laagvlakte ten zuiden van deze rivier. Van hier kan men Nij-
megen zien, de verkeersbrug van Arnhem ( echt een heel eind van de landingsplaatsen van-
daan), maar ook het dorpje Driel en de DZ waar de Polen als laatste zijn afgesprongen onder 
het vuur van de Duitsers. 
Tijd voor een koffietje en plaspauze. Daarna rijden we naar het oorlogskerkhof, zoals alle 
Britse kerkhoven perfect onderhouden. We staan stil bij enkele opmerkelijke graven, de 

tweelingbroeders Gronert, het graf van 
kapitein Queripel die het Victoria cross 
heeft gekregen (postuum). Opvallend 
zijn  de graven van de Poolse para’s die 
zich een beetje aan de zijkant bevinden, 
in mijn ogen toch een miskenning van 
hun inzet, alsof ze er niet bijhoren. 
Daarna rijden we terug naar Oosterbeek 
en bezoeken het kerkje en zijn omge-
ving, gevolgd door een bezoek aan het 
vernieuwde Airborne museum dat in 
voormalig hotel Hartenstein is geves-
tigd.  
De vernieuwing is een serieuze meer-
waarde, vroeger gaf het museum een 
beetje rommelige indruk maar nu heeft 
men ondergronds enkele schitterende Enkele vrijwilligers delen het lunchpakket uit. 

Een schets van de perimeter, hierop zijn 

de stellingen te zien die de Britten inna-

men rond Oosterbeek dorp ten noorden 
van de Rijn. Aan de hand van deze 

schets wordt het ons duidelijk hoe de 
operatie afliep in het nadeel van de geal-

lieerden. 
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diorama’s gemaakt die 
goed omschrijven hoe een 
en ander is verlopen. 
Iedereen is hierna op tijd 
aan de bus, en tevreden 
rijden wij terug naar de 
Stille Kempen, onder weg 
worden al suggesties ge-
maakt voor de busreis van 
volgend jaar. 
    
    
 Pol Ooms 
 
NB. We hadden op voor-
hand gezegd dat er wat ge-
wandeld moest worden, 
daarom heeft Staf Govaerts 
een rolstoel voorzien voor 
onze oudere leden, ik be-
dank hem in naam van het Bestuur voor dit initiatief. 
 
De Gronert tweeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De 

Gronert broers maakten deel uit van het 6e Peloton, 2e Bataljon onder bevel van Lt Cane. 
Claude Gronert raakte op 17 september gewond bij de spoortunnel bij het voormalige sta-
tionnetje van Oosterbeek door Duits machinegeweervuur. Thomas probeerde naar hem toe te 
kruipen om zijn broer te helpen. Op het moment dat Thomas vlakbij Claude was, werden ze 
allebei doodgeschoten door een machinegeweer, dat in een spoorweghutje langs het spoor 
stond opgesteld. Lt Cane is ook gesneuveld bij deze actie. 

Groepsfoto genomen aan de achterzijde van Hotel Hartenstein, des-

tijds het Hoofdkwartier van de Britten nu het vernieuwde Airborne 

museum. Een bezoek zeker waard. 
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Enige tijd geleden deed ik en oproep om artikels voor ons tijdschrift, Willy Meulenberghs is in zijn 
pen gekropen en doet het relaas van zijn legerdienst, hij maakte deel uit van het Pl Recce in 1960. 
Hier volgt deel één. Bedankt Willy. 

PELOTON RECCE 1960 

Oktober 1958. De drie dagen Klein Kasteeltje zijn achter de rug. Enige tijd later 
ontvangen onze ouders een schrijven van Gen.Maj.Vlieger Van Rolleghem dat 
hun zoon wegens zijn uitzonderlijke lichaamsbouw (?) tot de allerbesten van het 
land behoort en vraagt de ouderlijke toestemming om zijn dienstplicht bij de pa-
ra-commando’s te laten doorbrengen. 
In juli 1960 volgt een marsbevel + treincoupon, one- way, bestemming Diest. 
Op een druilerige  donderdagmiddag 1 september 1960 komen we aan. 
Aan het station het eerste contact  burger/ militair. De man in bevel, drager van 
een rode muts en drie strepen op de mouw laat met verheven stem horen wie er 
vanaf nu het voor het zeggen heeft. 
Aangekomen op de citadel worden we verwelkomd (?) door sergeant Jef Van 
deVijver, een oudgediende van Korea. Met een 45 tal worden we in het peloton 
Recce ingedeeld. Verdeeld over 2 kamers op de 1e verdieping van een  nieuw (?) 
gebouw. Boven aan de trap een groot plakkaat met de veelzeggende tekst “shoot 
to kill”. 
In 4 maanden worden we klaargestoomd. Het is een periode van: in looppas de 
bevelen opvolgen, antwoorden met ja en nee sergeant, een wapen in het duister uiteenhalen en terug 
in elkaar steken etc.,etc. De koorden en hindernispistes zijn dagelijkse kost. Als interval: inspuitingen 
tegen tetanus, tyfus, pokken en gele koorts. Alle denkbare spuiten behalve die tegen venerische ziek-
tes waarvan we een huiveringwekkende film hadden gezien. 
De testen, met als hoogtepunt de “milling”, voor de rode muts waren te Elsenborn. De uitreiking door 
Lt Peeters te Diest. Het peloton reeds gehalveerd, werd aangevuld door 3 Nato vrijwilligers 
(Desmedt, De Vos en Turpijn) en 2 infanterie sergeanten (Witters en Cuyvers). 
Tijdens de eindejaarsdagen van 1960 werden we in stand-by gehouden, wegens een periode van on-
rust in België. Kerst en Nieuwjaar vieren we in de kazerne te Diest. 
Begin januari 1961 verlaten we de citadel en zijn Commandant Maj.Lesire. 
Te Schaffen waar de sfeer veel losser is volgen de grondtraining en de sprongen. Na 2 ballon en 5 
vliegtuigsprongen behalen we op 26 januari 1961 het Para-brevet. 
Na het behalen van de “wings” volgt in februari de commando opleiding te Marche-les-Dames onder  
bevel van Lt Aerts. De omgeving is indrukwekkend met een  kasteel en een tentenkamp. Een officier 
geeft uitleg wat ons te wachten staat. Maar dat gelooft niemand in de groep. Het zijn 4 weken van 
ellende, koude, natte kleding en verkleumde ledematen geworden. Voor de meesten onder ons  was 

het “mooiste” de raid op 
Namen waar we het aan de 
stok kregen met enkele 
commando’s. Resultaat 3 
dagen cachot, die we niet 
dienden te zitten wegens 
gebrek aan ruimte. Schreef 
niet iemand “het leven in 
deze eenheid is vol geest-
drift en dynamisme en be-
vordert de ontplooiing van 
de persoonlijkheid”. Het 
aangenaamste was samen 
te leven en zich nuttig te 
maken in dienst van het 
peloton. De overlevings-
proef, met lege bergham 
(eten moest gezocht wor-
den), volbrachten we in de 

Willy Meulen-
berghs  
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Ardennen. Nooit kunnen denken dat we 3 nachten door de Ardennen  konden stappen zonder één 
mens te zien. Gelukkig is onze gids Padre Vander goten. 
Op 28 februari 1961 ontvangen we te bouillon het commando brevet. 
Een welverdiend verlof als volwaardige para – commando komt eraan. 
         Wordt vervolgd 
      Willy Meulenberghs 

Regelmatig zijn er reünies, oude legerkameraden die elkaar meestal na vele jaren nog eens opzoeken om herin-
neringen op te halen. Wij geven een plaatsje in ons tijdschrift om hier verslag over uit te brengen.   

REÜNIES 

Verslag reünie 17 Cie (68/69/70) te Lombardsijde op 13 mei 2011 
  
Op uitnodiging van kolonel Reynders destijds bevelhebber van de 17 Cie ( 68/ 69/70 ) werd een reu-
nie georganiseerd in  het kwartier kamp van Lombardsijde. Het kwartier kamp van Lombardsijde is 
de thuisbasis van het 14 Regiment Luchtdoelartillerie. 
De organisatie was weer in handen van Chris Coomans, en was bedoeld voor de sessies 68/69 en 
69/70 en op aanvraag 71/72. De deelnameprijs bedroeg 25 euro “al in”. Er was een deelnemersveld 
van 200 enthousiaste kameraden van toen, die de vriendschapsbanden weer vernieuwd hebben. 
Zo hebben we Karel Ghesquire, destijds in 1971 bevelhebber van de 17 Cie, weer kunnen ontmoeten. 
Ook Jacquis Goosssens , Alfred Meulemans, Michel Drees en Jacky Coulon waren weer present.  
Om 10.00 uur begon de verbroedering in de kantine met koffie, frisdrank en natuurlijk de frisse pin-
ten. Een uurtje later kon iedereen kennismaken met het wapenarsenaal van het regiment luchtdoelar-
tillerie. Ook waren er 2 jeeps met volledige bewapening, camouflage, en bemanning van 3 Para. 
Bij een wandeling door ons kwartier, waar destijds 3 Para gehuisvest was, kwamen de herinneringen 
boven. Het paradeplein en de gebouwen zijn nog steeds in goede staat, zelfs onze refter is volledig 
gerenoveerd en nog steeds in gebruik. In die refter hebben we een lekker etentje gekregen, het menu 
was zeker beter dan 40 jaar geleden, alhoewel we toen ook niet mochten klagen. 
Zelfs onze kamers waren nog steeds hetzelfde als toen, tot de bedden en kastjes toe. 
We konden er zo terug intrekken, weliswaar met een “black-out”van 40 jaar, iedereen begon zijn 
plaats aan te wijzen met “hier lag ik en daar lag jij”. 
Emotioneel een bijzonder moment, waar onze vrouwen het belang niet goed van begrepen. 
Wij voelden ons even terug die soldaatjes, die “groentjes”van toen, enkele ogenblikken maar, dan 
terug naar de werkelijkheid als 59 jarige “oude man”. 
Na uitgebreid afscheid genomen te hebben, reden we terug huiswaarts, met een vreemd maar geluk-
zalig gevoel, een soort van heimwee naar onze lang vervlogen jeugd.   
Dit is het relaas van Walter Vercammen, ancien van de 17 Cie lichting 71/72 en lid van de vrienden-
kring 3 Para. 
 
Verslag reünie 1ePeloton, 2e Cie van 1 Para 1961 te Molenstede op 3 mei 2011 
 
De mannen van het 1ste Peloton van de 2de Cie van 1 Para lichting 4 april 1961 hielde een bijeen-
komst . Ze vormden in Afrika het 22ste detachement. 
Hier volgd de tekst opgestuurd door A.Haezevoets. 
Op 3 mei had er een reünie plaats van het 50 jaar geleden opgeroepen 1ste peloton van de 2de Cie op 
4 april 1961 op de citadel te Diest bij 1 PARA. Na het behalen van het parabrevet werd het bataljon 
vervroegt naar Rwanda-Urundi gestuurd ter versterking voor de ordehandhaving tijdens de verkie-
zing aldaar. Als 22ste detechement gingen we over naar 3 PARA. Het verblijf aldaar duurde van sept 
1961 tot juni 1962. 
De samenkomst had plaats in Taverne Jeffrey's te Molenstede Diest. Waren aanwezig de toenmalige 
Olt Roger Aerts, de sergeanten Tuur Cloostermans en chef Raoul Notebaert, initiatiefnemers Albert 
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Haese-
voets  
en Ri-
chard 
Van 
Aerden. 
Verder 
waren 
er, Pier-
re Lie-
taert, 
Pierre 

De Langh, Roger De Troyer, August Vandewater, Marcel Wavereyns, A Coomans, MarcVerscheu-
ren, F Cremie, A Beckers, Germain Delbaere. 
Bij een lekkere maaltijd werden er nog vele verhalen verteld. Na deze geslaagde dag werd er afscheid 
genomen met de belofte om volgend jaar terug samen te komen. 
Op de foto’s: Drill door Sgt Tuur Cloostermans te Nyanza-Lac en de mannen 50 jaar later op de sa-
menkomst. 
           Albert Haesevoets 

 Toen: Drill door Sgt Cloostermans te Nyanza-Lac 

           Nu: 50 jaar later bijeenkomst te Molenstede bij Diest 

DIVERSEN 

Voorzitter knijpt er even tussen uit. 
Vanaf 15 Aug is uw voorzitter niet meer in het land en dit voor zes weken, onze on-
dervoorzitter en penningmeester Jos Verholen zal net als twee jaar geleden alles in 
goede banen leiden. Voor de nieuwsgierigen, ik trek terug naar Santiago, ditmaal per 
fiets en zal nooit te laat thuiskomen want mijn echtgenote Lou fietst ook mee. We 
zijn terug begin oktober. 
 
Openen lokaal 
We blijven traditiegetrouw elke twee weken ons lokaal openen op zondagochtend tussen 10h00 en 
13h00.  
Volgende data: 14 en 28 augustus, 11 en 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 
december. 
 
 
Andere belangrijke data 
Er staat nog wat te gebeuren dit jaar, hier komt een opsomming van de verschillende interessante or-
ganisaties. 
23 september:  1ste St Michaël feest van het ANPCV (zie Blz 30) 
24 september:  Voorstelling Korea boeken te Tielen (zie Blz 27) 
12 oktober:   Bezoek van de regionalen uit de provincie Antwerpen aan 3 Para (zie Blz 25) 
12 november: Jaarlijks Korpsmaal, een nieuwsbrief hierover verschijnt tweede week oktober 
 
Nieuw lokaal 
We hebben de sleutel in bezit, een beetje later dan we verwacht hadden, maar Rome is ook niet in 
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één dag gebouwd. Mijn trip naar Santiago komt nu eigenlijk wel wat ongelegen maar ik kan het niet 
uistellen. Dus ik stel voor om er aan te beginnen vanaf oktober. Ik zal alle vrijwilligers die zich heb-
ben opgegeven een brief sturen met de datum van de eerste vergadering. 
 
Concert door de muziekkapel van de Gidsen 
Er moet nog wat geregeld worden maar we kunnen nu al aankondigen dat de Muziekkapel van de 
Gidsen op 9 februari 2012 in de St-Willibrorduskerk van Kasterlee een concert zullen geven in sa-
menwerking met Kaspar en 3 Para. Onze Vr Kr zal daar ook bij betrokken worden. Hou dus 9 februa-
ri 2012 vrij in uw agenda en meer info in het tijdschrift van december 
 
 
 
 

 
Een van onze leden Lucien Braem, heeft enkele 
jaren geleden een boek geschreven over de oplei-
ding van een Belgische Para-Commando in de 
jaren zestig. 
 
 
Lucien Braem werd op 1 december 1947 in Beve-
ren-Waas geboren. In dit boek beschrijft hij op 
een vlotte wijze de belevenissen tijdens zijn 15 
maanden durende legerdienst als paracommando 
(klas 1966). 
 
 
Spanning, avontuur en solidariteit onder de para’s 
zijn de hoofdthema’s van dit verhaal. Tevens te-
kent hij uitstekend de komische situaties waarin 
de rekruten door hun jeugd en geestdrift telkens 
weer terecht komen. 
 
 
 
Dit boek is via de Vriendenkring te verkrijgen, 

hoe gaan we te werk: men besteld het boek via mij. Contacteer mij via mail of telefonisch de 
eerste twee weken van oktober.  

De boeken zullen beschikbaar zijn op het korpsmaal 12 november aan de prijs van €5, te be-
talen bij ontvangst.  
Mijn mail adres: ooms.brandt@pandora.be  Tf 014/424765 
 
 

BOEKENNIEUWS 

Gepast antwoord 
Man komt pas s'morgens vroeg thuis. 
Zijn vrouw vraagt razend "waar hebde gij zolang gezeten?" 
Man vraagt, "kunde gij zwijgen?" 
Zijn vrouw heel fier, "ja, ik kan zwijgen". 
Hij "awel, zwijg dan!" 
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Wat vooraf ging! 
Met regelmaat hebben wij aangename contacten met 
de ANPCV regionale Antwerpen, onze deelname aan 
hun onvolprezen wintertocht is daar een bewijs van. 
Tijdens deze ontmoetingen rijpte het plan om geza-
menlijk een bezoek te brengen aan 3 Para en op deze 
manier beter kennis te maken met het bataljon anno 
2011, en natuurlijk ook met die ‘andere’ regionale uit 
de provincie Antwerpen.  
 
Op 12 oktober is het zover, hieronder het programma 
opgesteld in samenwerking met het bataljon: 
 
09h00-10h00  Ontvangst met koffie en 
                             koffiekoeken in de refter van 3 Para. 
10h00-12h30 Bezoek aan het museum 
   Static show van moderne 
                            bewapening, voertuigen, 
                            nachtzichtapparatuur 
12h30-13h30 Middagmaal met glaasje wijn 
13h30-14h30 Uiteenzetting opdracht te 
                            Afghanistan  
   Bezoek aan de shop van 3 Para 
14h30  Gezellig samenzijn 
 
Enkele afspraken: 

Inschrijven voor 1 oktober door storting van €15 per 
persoon. Gelieve de IBAN  nummer te gebruiken: 
 BE 72 0013 1826 0716.  In deze prijs is inbegrepen de 
ontvangst, een bijdrage aan het museum, het middag-
maal en vier consumpties bij het gezellig samenzijn. 
Leden Tielen schrijven zich in door storting op de ge-
kende bankrekening met vermelding ‘bezoek’.  
Leden Antwerpen schrijven zich in bij de regionale 
Antwerpen. 
Volg de richtlijnen van het wachtpersoneel bij aan-
komst. 

REGIONALEN PROV ANTWERPEN OP BEZOEK BIJ 3 PARA 
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GOLDEN SPIKE 2011 

Dit jaar vond de Golden Spike plaats te Schaffen op 17 juni. 
Een ietwat speciale editie want het is de 40e uitgave van deze 
organisatie.  
Laten we beginnen met het slechte nieuws, we zijn de beker 
Creve Coeur voor één jaar kwijt. Het was te verwachten, om 
dit klassement te winnen hebben we drie lopers nodig die bij 
de eerste 10 kunnen eindigen. Als we onze atletenlijst overlo-
pen hebben we er vier van dit kaliber en zijn we onklopbaar. 
Het is dan ook een bittere tegenslag dat er twee van deze on-
misbare pionnen gekwetst zijn en de kleuren van de VrKr niet 
kunnen verdedigen, hoe hard de overige atleten ook hun best 
deden. We wensen de mannen van Brabant succes met hun 
overwinning en geven hen de raad dit jaar veel foto’s te ne-
men van de beker want volgend jaar moeten ze daarvoor naar 
Tielen afzakken, niet dat ze niet welkom zijn natuurlijk. 
Dan het goede nieuws, het was een schitterende dag, perfect 
georganiseerd. De ontvangst met een tas koffie, de gemoede-
lijke sfeer bij de inschrijving, de parade met voorstelling aan 
de Comd van de LiBde Kol SBH William Hoeven, de in-
plaatsstelling voor de start, maar vooral het prachtige par-
koers. We weten allemaal dat het in Schaffen niet plat is, de 
organisator Adjt PTI Patrick Wallaert (hiermee niet aan zijn 
proefstuk), maakt hier dankbaar van gebruik om het parkoers 
zodanig te leggen dat elke deelnemer waar hij ook start een 
zicht heeft op gans het deelnemersveld. Natuurlijk dient er 
wat geklommen te worden, maar zonder overdrijven het is 
tenslotte een para commando cross, het maakt het geheel attractiever. 
Na de wedstrijd douche, middagmaal, en gezellig samenzijn met op tijd de prijsuitreiking. Laat ik het 
gevoel van de meeste leden van de Vriendenkringen weergeven door het commentaar van Freddie 
Vranken dat hij liet optekenen op de website ‘paracommando.com’  
‘Hierbij wil ik het Trainingscentrum voor Parachutisten bedanken voor de - alweer voortreffelijke - 
organisatie van de 40ste Golden Spike. Bedankt dat we ons even terug een beetje ParaCdo mochten 
voelen door het zware parcours, de aanwezigheid van vele vrienden en oudgedienden en de ludieke 
omgeving (goed gecoördineerde sprongen)’. Einde citaat. 
 
De eenheden zijn niet voltallig de vele opdrachten zitten hier voor iets tussen (3Para met twee deta-
chementen in Afghanistan), maar de vriendenkringen laten het niet afweten. Oudste deelnemer dit 
jaar is Gust Nys, bouwjaar 1930, hij eindigt als tweede, en opmerkelijk hij heeft deelgenomen aan 

alle 40 edities van de Golden Spike, een proficiat 
waard. Hiernaast een overzicht van de andere lo-
pers van onze VrKr. Volgend jaar er terug alle-
maal bij, onze gekwetsten en ook nog wat meer 
supporters. 
 
Bij opmerkingen een * wil zeggen winnaar van 
zijn geboortejaar 

Plaats Naam Geboortejaar Opm 

2 NYS A 30 * 

7 VAN DE WATER J 46 * 

17 GEURTS J 43  

26 MAES R 53  

42 VAN HOOGHTEN E 55  

49 TIERENTIJN E 42  

78 VAN NESTE P 47 * 

100 VANDAEL L 37  

122 GILLEBERT H 44 * 

127 VRANKEN F 47  

220 OOMS L 52  

Gust Nys voor de 40e maal aan de 
start van de Golden Spike, proficiat. 
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VOORSTELLING KOREA BOEKEN 

Jullie hebben allen de brief in bijlage gevonden en hem aandachtig gelezen, Hugo Peerlinck heeft 
enkele jaren geleden een ‘Kroniek van het Belgisch Koreabataljon 1950-1955’ geschreven. Dit boek 
was een echt succes en de uitgever heeft besloten er een herdruk van op de markt te brengen samen 
met een fotografisch verslag ‘Album van het Belgisch Koreabataljon 1950-1955’, een boek met meer 
dan 900 foto’s. 
Beide boeken worden op zaterdag 24 september te Tielen voorgesteld, de Vriendenkring heeft aan-
vaard om een en ander te helpen organiseren. We doen dan ook een oproep om op deze dag aan alle 
geïnteresseerden naar Tielen af te zakken. 
De Heer Peerlinck werkt op vraag van het bataljon aan een ‘Kroniek van 3Para’, hij zal van de gele-
genheid gebruik maken om dit project toe te lichten. 
 
Timing op 24 september: 
1300 - 1425:  Ontvangst in Bar Onderofficieren 
1425 - 1430:  Verplaatsing naar cinemazaal             
1430 - 1530:  Inleiding over het programma 
   Spreekbeurt over het Korea museum en Korea dagen  door Lt Kol Vanstraelen  
   Voorstelling van het project ‘Kroniek 3 Para’ 
   Presentatie van beide boeken door de Heer Peerlinck 
1530 - ±1700:   Verplaatsing naar Bar Onderofficieren waar de uitgever de boeken ter 
   beschikking stelt voor aankoop.  
 
Opm: indien men de boeken wil bestellen lees aandachtig de bijgevoegde brief 
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Onmiddellijk na de Tweede 
Wereldoorlog wilde België 
de verdiensten erkennen van 
zij die vochten voor het her-
stel van de vrede en de de-
mocratie. Dit eerbetoon van 
heel België was ook gericht 
aan de oorlogsslachtoffers. 
Iets later en in een andere 
context aarzelden de vrijwil-
ligers van het Expeditiekorps 
voor Korea niet om de inter-
nationale vrede te helpen 
bewaren. Net zoals bij de 
veteranen van 1940-1945, 
werden ook hun diensten 
erkend met een specifiek sta-
tuut van nationale erkente-
lijkheid. 
 
Nieuwe generatie 
Sindsdien namen talrijke mi-

litairen en burgers bij Defensie deel aan operaties in het buitenland, in Afrika, de Balkan, Afghanis-
tan of Libanon. Om de vrede te herstellen, de bevolkingen te helpen, om conflicten te verijdelen en 
om onze landgenoten te redden. 
Tot vandaag bestond er voor de personeelsleden van Defensie die deelnamen aan operaties nog geen 
teken van erkentelijkheid zoals voor de oud-strijders van de beide wereldoorlogen en de oorlog in 
Korea. Daarom besloten de autoriteiten, samen met verschillende organisaties, om de verdiensten van 
de strijders voor de vrede te erkennen. Zo ontstond het begrip veteraan. De oud-strijders dringen er in 
hun rol van onontbeerlijke getuige op aan dat hun natuurlijke opvolgers de herinnering voortzetten. 
 
Veteraan? 
Sinds 2003 bestaat het statuut van veteraan als eretitel (wet van 10 april 
2003). De doelstelling van het statuut en de noodzakelijke uitvoeringsde-
tails details staan beschreven in een Koninklijk Besluit en een Ministeri-
eel Besluit van 12 oktober 2006. 
Voor verschillende operaties kan het personeel aanspraak maken op de 
medaille voor gewapende humanitaire opdrachten of de herinneringsme-
daille voor operaties in het buitenland. Die operaties geven zonder meer 
recht op de titel van veteraan. Het ligt voor 
de hand dat de overheid ook rekening zal 
houden met operaties die in de toekomst nog 
zullen worden uitgevoerd. 
Bovendien kan ieder (voormalig) perso-
neelslid van Defensie dat deelnam aan een 
zending of een operatie die niet voorkomt in 
de voorgaande opsomming, een aanvraag 
indienen als hij meent dat zijn gezondheid 

Het bestuur van het ANPCV heeft met enige verbazing vastgesteld dat er weinig leden het statuut 
‘Veteraan’ in bezit hebben. Het is natuurlijk een persoonlijk voorrecht om dit statuut al dan niet aan 
te vragen maar samen staan we sterk en hoe meer mensen de titel ‘Veteraan’ dragen hoe sterker de 
positie is voor de mensen die de belangen van de veteranen behartigen. 
Mijn oproep is eenvoudig, kom je in aanmerking voor de titel van veteraan, doe een aanvraag, lees 
hieronder verder? 
           Pol Ooms 

VETERANEN 
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of zijn veiligheid gevaar liep. Deze individuele of collectieve aanvragen zullen voorgelegd worden 
aan een adviescommissie vooraleer de Minister van Defensie hierover een besluit zal nemen. 
 
Nationale erkentelijkheid 
Op 10 april 2003 werd ook het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogs-
slachtoffers (NIOOO) omgevormd tot het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oor-
logsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV - NIOOO). De eerste taak van het IV - NI-
OOO is de kaarten en insignes voor veteranen uit te reiken. Deze kaarten vormen het eerste tastbare 
bewijs van de nationale erkentelijkheid van de staat. 
 
Vanaf dat ogenblik zullen de veteranen beschouwd worden als gerechtigden van het IV - NIOOO. Ze 
kunnen dan beroep doen op de sociale voorzieningen van dit instituut. 
Momenteel is de titel van veteraan nog vooral een eretitel. Een studiegroep bekijkt echter of het in de 
toekomst mogelijk is om ook materiële voordelen toe te kennen.  
 
Op pagina 30 vindt men het aanvraagformulier, het adres waar het naar toe moet staat bovenaan. 
Op de website ‘paracommando.com’ van Pieter Branckaerts vindt men een link naar de lijst van op-
drachten die in aanmerking komen. In het vakje Algemeen doorklikken naar aanvraagformulieren en 
dan onder ‘Aanvragen eretitel veteraan’ klikken op ‘Lijst van Operaties’ 
Well Done Pieter. 
Een woord nog: DOEN 
     Pol Ooms 

Deze en alle andere missies geven  recht op de titel veteraan 
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Het ANPCV zal dit jaar voor de eerste maal een St Michaël (is de patroonheilige van de pa-
rachutisten) feest organiseren. Ieder ANPCV lid heeft een persoonlijke uitnodiging ontvan-
gen. 
Jos Verholen zal voor onze Vriendenkring een bloemenkrans neerleggen. 

Leden die willen deelnemen dienen €30 te storten op het rekeningnummer van de VrKr, ge-
lieve het IBAN nummer te gebruiken BE 72 0013 1826 0716 met vermelding: St Michaël en 
dit voor 1 Sep 2011. 
Deelnemers dienen op eigen kracht naar Evere te komen. 
Lees hieronder de richtlijnen van het ANPCV. 

1
STE

  ST MICHAËL FEEST 

09h00:  
Bijeenkomst Kwartier Koningin Elisabeth, 

Everestraat 1 te 1140 Brussel. 
 ( Achter de NAVO).  

Parking voorzien voor iedereen 
 Transport met bussen is voorzien 

vanaf Evere 
 

 
Programma: 

 
Mis door Hoofdaalmoezier Padre Johan Van Den Eeckhout in de kerk 

Sint Jacob op de Coudenberg. 
Defilé naar de Congreskolom. 
Ceremonie bij de onbekende soldaat, plechtigheid met aanwakkering vlam, bloemenhulde en 
dit in aanwezigheid van twee pelotons capaciteit Para Commando van de Lichte Brigade. 
Receptie met aansluitend een koud/warm buffet in het Kw Koningin Elisabeth.  
 
Prijs: (zie hierboven) dekt de receptie, buffet en transpor t  
          Enkel voor ANPCV leden en hun partner. 
 
Kledij: 
 
ANPCV: blauwe blazer, wit hemd, das, grijze broek, zwarte schoenen, zwarte kousen, muts 
 of stadskledij met muts, geen jeans 
 
Medailles: 
 
Officiële eretekens aan de linkerkant, rechts enkel ANPCV medailles 
 
 
Einde programma rond 16h30. 
 
Belangrijk !! Betreft inschr ijving en betaling. Alle inschr ijvingen en betalingen moeten 

enkel gebeuren bij uw regionale, dit ten laatste voor 01 september 2011.  
Alle nuttige inlichtingen te verkrijgen bij uw regionale bestuur. 
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Wat vooraf ging… 
 
Congo 1964, in onze vroegere kolonie heerst chaos, grote groepen rebellen die zich Simba’s noemen 
keren zich tegen de nationale regering en houden een paar duizend blanken als gijzelaars vast in 
Stanleystad. Een militaire colonne van Congolese soldaten en internationale vrijwilligers rukt op 
vanuit Kamina naar het noorden, ze wordt: “Ommegang” genoemd. De rebellen dreigen alle gijze-
laars te doden als de colonne de stad durft aan te vallen. 
Om een bloedbad te vermijden besluit België en Amerika de stad per verrassing in te nemen. Op 24 
november springen driehonderdveertig Belgische paracommando’s met twintig despatchers bij dage-
raad op het vliegveld van Stanleystad en bevrijden de gijzelaars. 
Ook in Paulis een stadje vierhonderd km. noordwaarts worden nog een vijfhonderdtal blanken vast 
gehouden. Op 26 november zeer vroeg in de morgen droppen vier C130 toestellen tweehonderdne-
genenveertig paracommando’s en zestien despatchers op het kleine vliegveld van de stad. Alle gijze-
laars worden bevrijd ook enkelen die zich ver buiten de stad afgezonderd bevonden.  

Nadat we terug keerden van enkele verre reddingen stond de gids die ons steeds vergezelde en de 
weg wees nog altijd fel gesticulerend met onze kolonel te overleggen. De volgende opdracht volgde: 
nog twee Engelse protestantse zendelingen gaan ophalen en een paar Portugezen op zo een twintigtal 
km. buiten de stad. Ondertussen vernamen we dat machinegeweerschutter Welvaert gesneuveld was. 
Hij was korporaal milicien, gehuwd en had één kind. Opnieuw vertrokken we met de grote camion 
van de brouwerij, voorafgegaan en gevolgd van een gepantserde jeep, die elk met zijn drie mitrailleu-
ses toch een grote vuurkracht bezat. We reden voorzichtig over de gele zandweg, omgeven door dicht 
verraderlijk struikgewas en hoge bomen. Onder een al brandende zon reden we over enkele riviertjes 
met gammele houten bruggen waarvan de losse planken rammelden wanneer we er over reden. Ik 
maakte me dan ook de bedenking, indien de Simba’s achter ons enkele planken wegnemen dan zitten 
we voor uren vast. Af en toe, bij verdachte plekken loste de voorste jeep enkele buien als afschrik-
king.  
 Na bijna twintig km. voorzichtig rijden kwamen we op de plaats van de protestantse missie-
post. Op korte afstand van de weg stond in een weelde van groen een lang, laag huis in baksteen. De 
vensters bestonden uit kleine vierkante ruitjes, de oleanders en bougainvillias bloeiden prachtig tot 
tegen het rieten dak, het grote grasveld voor het huis was goed onderhouden en gemaaid. Het hele 
uitzicht leek op een echt Engels cottage en ademde rust en vrede uit. 
Na enig geroep van onze gids ging de deur open en verschenen heel voorzichtig en verwonderd twee 
oude, gebrilde dametjes: de twee Engelse zendelingen. Weer legde onze gids met veel overtuiging uit 
dat ze moesten meekomen want dat de kans groot was, eens de para’s uit Paulis weg, ze konden ver-
moord worden. Ze stonden daar wat verlegen, besluiteloos en weigerachtig maar tenslotte aanvaarden 
ze het en gingen terug binnen. 
 Ondertussen had zich aan de linkerkant van het huis een groep vrouwen en kinderen verzameld 
die luid kwetterend het voorval becommentarieerden zoals alleen Congolese vrouwen dat kunnen. 
Aan de andere kant stond een groep jonge kerels, afzijdig, zwijgend, loerend het tafereel gade te 
slaan. Ik stiet mijn collega aan: wedden dat de plundering begint zodra we weg zijn. Na een poosje 
kwamen de twee dametjes buiten met een valiesje en wat onwennig. Ze namen afscheid van de groep 

wenende en jammerende vrouwen en klom-
men aan boord van onze camion.  
 We reden op zoek naar het koppel Por-
tugezen. Op het einde van een koffieplantage 
arriveerden we aan hun huis. Eigenaardig ge-
noeg stonden vier geweren netjes naast elkaar 
tegen de gevel, waarschijnlijk waren de eige-
naars verrast en gevlucht. Aan de andere kant 
van de weg liep een spoorweg met een klein 
stationnetje en tot onze verbazing stond wat 
verder weg een locomotief, de oude gekende 

VAN HEPPEN NAAR KONGO Afl 24 
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zwarte stoomlocomotief en die was rijklaar want er kwam rook uit de schouw, maar zelfs na enig 
geroep was er geen levende ziel te bespeuren. We gingen het klein stationnetje binnen. Het was er 
vuil en het stonk, in de hoek stond een telefooncentrale, de oude welbekende, handbediende centrale 
met rode en zwarte insteekfiches. Op tafel lag een koptelefoon en er klonk een stem in. Ik nam de 
hoorn op en luisterde. Ergens ver weg was iemand nerveus in zijn Bantoetaaltje aan het uitleg vragen 
waarom hij geen antwoord kreeg. Ik zei “hallo” en weer begon de stem en nu boos een litanie af te 
rammelen. Toen zei ik langzaam in mijn beste Frans: “Mijnheer uw trein zal wat vertraging hebben 
want de Belgische parachutisten staan hier!”. Aan de andere kant stilte. Ik vroeg nog eens of hij be-
grepen had en ik vermoed van wel want aan de andere kant bleef het stom. We trokken de bedrading 
van de centrale los en gingen buiten. 
 De Portugese man en vrouw stonden al aan onze camion en wilden dadelijk mee, ze vroegen 
nog of ze hun nieuw eetservies mochten meenemen wat onze gids lachend weigerde. We reden snel 
terug naar Paulis, gelukkig was er met de houten bruggetjes niet geknoeid zodat ze met de laatste 
C130 van die dag naar Kamina opstegen. 
 Het was al laat, er was geen verlichting op het vliegveldje en er waren ook geen toestellen 
meer. De burgers die niet meer mee konden werden in de brouwerij verzameld en er bleven voldoen-
de troepen achter om ze te beschermen. Ook enkele gevangen Simba’s werden er opgesloten. 
’s Anderendaags werd de rest opgehaald. Een cruciaal moment was toen de laatste C130 moest op-
stijgen zonder bescherming. Maar de Amerikanen hadden 
wel iets dat kon helpen. Het was een soort vuurwerk dat het 
geluid nabootste van alle soorten afvurende wapens en ont-
ploffingen. Na het aansteken vluchtte de laatste groep ver-
dedigers snel langs de achterste open laadklep het vliegtuig 
in dat met volle kracht zo snel mogelijk opsteeg. Een volle 
camion gebruikte valschermen bleef achter bij gebrek aan 
plaats. 
 Iedereen werd nu op de basis van Kamina verzameld. 
We vonden onderkomen op Lumwe het gedeelte van de 
basis wat van 1950 tot 1960 door de Belgische Luchtmacht 
was bezet en waar piloten hun eerste opleiding kregen. De 
toestand van de gebouwen was droevig om zien, in de ka-
mers stonden nog wat ijzeren bedden, de toiletten waren 
afgebroken en geen enkele lichtschakelaar was er nog. De 
prachtige moderne keuken was volledig gekannibaliseerd zodat de achterwacht van de Ommegang 
buiten op open vuren moest koken. Van de daken waren veel pannen weggenomen. Even gingen we 
kijken naar de blokken waar de paracommando’s van 1953 tot 1960 logeerden. Sommige blokken 
waren bezet door wat rondslenterende Congolese soldaten, onze oude kamers waren leeg maar we 
konden goed zien waar de geiten met hun achterste tegen de muren hadden geschuurd aan de vettige 
vuile rand die was achter gebleven. De matiti, het hoge gras, stond overal meters hoog, ook de voet-
balvelden en het zwembad waren verloederd. 
 Na één nacht vertrokken de twaalf Amerikaanse C130 terug naar het eiland Ascension van 
waar we enkele dagen eerder waren vertrokken. We kwamen terug in een paradijs terecht, zachte 
veldbedden, een self-service vol overvloed, gratis bier, stortbaden, een prachtige blauwe zee en tot 
onze verbazing verwendden de Amerikanen ons met een oorlogsfilm, in open lucht. 
 Op 17 november waren we vanuit Kleine Brogel vertrokken voor een opdracht met vele vraag-
tekens, op 01 december stonden we, via Las Palmas, terug in Melsbroek. We kregen er een copieuze 

maaltijd, koning Boudewijn bracht ons een 
bezoek en kolonel Laurent en kolonel 
Gradwell,  
bevelvoerder van de C130 kregen het kruis 
van Commandeur in de Orde van Leopold 
II opgespeld. 
 In de namiddag volgde een defilé in 
Brussel. Het werd een nooit geziene triomf-
tocht door de Wetstraat voorafgegaan door 
een militaire muziekkapel doorheen een 
massa volk terwijl vanaf de hoge buildings 
papiersnippers en confetti neerdwarrelde, 
een ticker-tape-parade zoals we het wel 
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eens in Amerika op TV zien. ’s Avonds waren we terug 
thuis, na een avontuur dat maar veertien dagen had ge-
duurd maar waarvan de soms gruwelijke beelden nog lang 
in het geheugen zullen blijven opgeslagen. 
 
NABESCHOUWINGEN 
 
- De Amerikaans-Belgische tussenkomst in onze oude ko-
lonie veroorzaakte natuurlijk beroering in de hele wereld. 
Terwijl de meeste Westerse landen de operatie toejuichen 
kwam vijandig protest vooral uit de Arabische en commu-
nistische hoek. Minister Spaak verdedigde echter met brio 
de tussenkomst voor de UNO  vergadering. 

- In sommige landen wordt in militaire scholen de operatie Rode Draak en Zwarte Draak als voor-
beeld aangehaald voor een luchtoperatie. 
- Meer dan tweeduizendvijfhonderd blanken werden uit de klauwen van de Simba’s gered. Jammer 
genoeg verloren een paar honderd anderen hierdoor hun leven, onder hen veel missionarissen en mis-
siezusters die geen wapen droegen en het beste van zich zelf gaven voor het Congolese volk. Alleen 
al van de orde “Priesters van het H.Hart” werden er zevenentwintig van hen in 1964 vermoord. 
- De operatie kostte ons drie doden en twaalf gewonden. Eén van hen was een onderofficier van de 
luchtmacht die mee was om radioverbinding te verzekeren tussen de grondtroepen en de vliegtuigen. 
Hij werd in Stanleystad dodelijk getroffen toen hij in een boom klauterde om zijn draadantenne te 
spannen. Hij had dezelfde naam en graad als ik. Het nieuws werd ook op de radio afgeroepen en mijn 
vrouw hoorde het maar werd enigszins gerustgesteld door de vermelding dat hij bij de luchtmacht 
behoorde. 
- We kunnen niet voorbij gaan aan de “Ommegang”, de militaire colonne die vanuit Kamina door-
heen Congo naar het Noorden trok om orde op zaken te stellen op vraag van de Congolese regering. 
Onderweg verloren ze twee officieren, waaronder Rene Glorieux mijn strijdmakker in Korea, drie 
onderofficieren, éénentwintig huurlingen en vijftig Congolese soldaten, ze telden zevenentachtig ge-
kwetsten. 
- Wie gedacht had dat onze interventie Congo opnieuw rust zou gegeven hebben vergist zich. Onze 
tussenkomst is een pleister op een houten been gebleken, zo ook de tussenkomsten van Belgische 
paracommando’s in 1978, 1991,1993 en 1997 bij het verschijnen van deze aflevering, augustus 2009, 
dus vijfenveertig jaar later blijft de toestand in dat gebied nog even chaotisch. De plundering van de 
plaatselijke rijke ondergrond door de grootmachten en de ordeloosheid van het Congolese leger blij-
ven hiervan de oorzaak. 
- Als laatste wil ik hulde brengen aan onze miliciens paracommando’s waarvan er twee sneuvelden. 
Meermaals hoor ik ouderen smalend uitlaten over hun vervelende en nutteloze legerdienst. In 1953 
deden de miliciens paracommando’s vierentwintig maanden legerdienst waarvan de laatste zes maan-
den in Congo. Dat jaar vertrok ik met het 1ste detachement van honderdtwintig man. Jaarlijks komen 
de overlevenden hiervan samen in Diest of Schaffen. In 2008 dus vijfenvijftig jaar later waren er 
vierentachtig aanwezig, Walen, Vlamingen, Brusselaars, allen diep in de zeventig, wat dikker en wat 
kaler maar nog even enthousiast. Het was de mooiste tijd van ons leven beweren ze nog steeds. 
 
GEBED VAN EEN PARACHUTIST 
Vertaling uit het Frans van een gebed van een Franse parachutist gesneuveld in Libië 1942 
 
Geef mij mijn God, wat U nog overblijft 
Geef mij wat U nooit wordt gevraagd 
Ik vraag U geen rust of  kalmte 
Noch voor geest noch voor mijn lichaam 
Ik vraag U niet om rijkdom of succes 
Zelfs niet om gezondheid 
Dit alles mijn God vraagt men U zoveel 
Dat U er geen meer moet bezitten 
 
Geef mij mijn God, wat U nog overblijft 
Geef mij wat men U weigert 
Ik vraag om onrust en onzekerheid 
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Ik 
vraag 
om 
storm 
en 
strijd 
En 

schenk mij dat, mijn God voor altijd 
Zodat ik zeker ben, het altijd te hebben 
Want ik zal niet altijd de moed hebben 
U er om te vragen 
 
Geef mij mijn God, wat U nog overblijft 
Geef mij datgene wat alle anderen niet willen 
Maar geef mij ook de moed 
De sterkte en het geloof 
Want U bent de enige om te geven 
Wat men slechts uit zichzelf bekomen kan.                                                                   
             Rik Wouters 
            Einde 
 
Hiermee komt er een einde aan de reeks, ‘Van Heppen naar Kongo’. 10 jaar geleden zijn we gestart 
met de reeks ‘Van Heppen naar Korea’, als ik zie hoeveel leden er toen nog geen lid waren van de 
Vriendenkring is het de moeite om deze reeks te herhalen, dus vanaf volgend tijdschrift duiken we 
terug de Koreaanse oorlog in.  
3 Para heeft niet voor niets de tradities van het Vrijwilligerskorps voor Korea gekregen, we moeten 
ervoor zorgen dat de inzet van onze voorgangers nooit wordt vergeten, dat dit ertoe moge bijdra-
gen.Bedankt Rik, voor deze prachtige artikelen. 
           Pol 



De foto’ op de achterzijde zijn genomen tijdens de busreis naar Arnhem, een deel op terrein 
tijdens de ‘Battle Tour’ een deel tijdens het bezoek aan het museum. 
Een souvenir voor de deelnemers, een sfeerbeeld voor hen die er niet bij konden zijn. 

FOTO’S OP SCHUTBLAD 

Cyclische redundantie 
 
Ongetwijfeld hebben jullie dit probleem ook al gehad: je start een programma op je computer en om 
één of andere reden draait je pc “in de knoop”: je zit met een “loop” ofte “cyclische redundantie”  
Maar wat betekent dat eigenlijk? Wel, hier is een simpel voorbeeld om u te verklaren wat cyclische 
redundantie precies inhoudt. 
De directeur van een maatschappij roept zijn secretaresse bij zich en zegt haar: “Vanessa, ik ga een 
weekje naar Rome voor een seminarie en ik wil dat je meegaat. 't Is een buitenkans voor jou om de 
internationale top van de maatschappij te ontmoeten en onze partners te leren kennen… Gelieve dus 
de nodige voorbereidingen te treffen.” 
Vanessa, de secretaresse, belt meteen haar man op en meldt hem: “Filip, schatje, ik moet een weekje 
met de directeur naar Rome voor een seminarie. We gaan elkaar volgende week moeten missen lief-
ste…” 
Filip belt meteen naar zijn maîtresse met de boodschap: “Florence, mijn liefste, de toverkol vertrekt 
een week naar het buitenland! We gaan de hele volgende week lekker samen kunnen doorbrengen… 
Ik kijk er al naar uit !” 
De maîtresse, Florence, belt meteen naar de student waaraan ze bijlessen wiskunde geeft: “Manu, ‘k 
heb veel te veel werk volgende week, we gaan je bijlessen een week moeten overslaan. Je hebt een 
weekje vrij !” 
Manu belt daarop naar zijn grootvader: “Opa, mijn bijlessen van volgende week zijn uitgesteld. Mijn 
prof, Florence, heeft veel te veel werk. We kunnen eindelijk samen gaan vissen !” 
De grootvader, die eigenlijk de directeur is in dit verhaal, roept zijn secretaresse Vanessa in zijn bu-
reau en meldt haar: “Vanessa, je mag de voorbereidingen voor dat seminarie afgelasten. Ik heb de 
kans om met mijn kleinzoon te gaan vissen, en ik zie hem al zo weinig! We zullen wel voor het vol-
gende seminarie inschrijven. Je mag alle reserveringen voor hotel, vliegtuig enz annuleren.” 
Vanessa belt dus naar haar man: “Filip, die halve gare directeur heeft weer een wispelturige bui, hij 
heeft net de Romereis geannuleerd. Ik zal dus toch gezellig thuis zijn!” 
Dus belt Filip naar zijn maîtresse Florence: “Lieveling, we zullen de volgende week dan toch niet 
samen kunnen doorbrengen. Die Romereis van mijn tang van een wederhelft is geannuleerd !” 
Waarna Florence weer naar haar leerling belt: “Manu, luister eens, ik heb mijn agenda kunnen her-
schikken. Zo kunnen de bijlessen volgende week toch doorgaan als gebruikelijk.” 
Manu belt dat door aan zijn opa: “Opa, die feeks van een professor komt me net te melden dat de bij-
lessen toch zullen doorgaan! Het spijt me, maar onze plannen om te vissen kunnen niet doorgaan.” 
Waarop opa directeur zijn Vanessa binnenroept: “Mijn kleinzoon Manu meldt me net dat hij de vol-
gende week niet vrij is: hij heeft dan toch bijles. Je kan de voorbereiding van de reis dus hernemen, 
we kunnen naar Rome!” 
Begrijp je nu wat cyclische redundantie is, oftewel een “software loop” !! 

Vrouwen leggen alles verkeerd uit.  
Een vrouw vraagt haar man om boodschappen te doen: "Breng een bak Jupiler mee en als ze eieren 
hebben, breng er 6 mee." 
Een tijdje later komt de man terug met 6 bakken Jupiler.  
Vrouw: "Waarom heb jij 6 bakken Jupiler mee??".  
Man: "Ze hadden eieren!".  
 




