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     Beste Vrienden(innen) 
 
Het eerste  tijdschrift van het jaar is op tijd klaar, met 
dank aan onze redacteur. Met de VrKr is alles in orde, 
de meeste leden hebben hun lidgeld reeds gestort en de 
achterblijvers hebben een brief gekregen waar massaal 
is op gereageerd. 
 

Tijdens onze Algemene Vergadering heb ik te kennen gegeven dat 2015 mijn laatste 
jaar als Voorzitter van onze VrKr zal zijn. Ik heb geen enkel probleem met niemand, ons da-
gelijks bestuur is een plezier om mee samen te werken. Het is simpelweg tijd dat iemand an-
ders de kar trekt. Iemand met een andere invalshoek die nieuwe ideeën heeft zodat we niet in 
automatisme verder glijden in de tijd.  

 
In dit tijdschrift vinden we de uitnodiging voor jaarlijkse busreis op woensdag 27 

mei. We trekken terug naar Nederland. De operatie Market Garden is weer het onderwerp en 
meer bepaald het werk van de 101e Airborne in de omgeving van Eindhoven. Men heeft daar 
een prachtig museum en we zullen ons laten begeleiden door gidsen zowel in het museum 
als tijdens de fronttoer achteraf, wanneer we de DZ’s en de belangrijkste plaatsen zullen be-
zoeken.  

 
We zullen ook weer deelnemen aan de verschillende plechtigheden die gepland zijn 

in de loop van het jaar, ons tuinfeest vindt plaats op 23 augustus terug met enkele wandelin-
gen gecombineerd. 

 
 3 Para heeft een nieuwe RSM, Adjt Chef Lode Bonnez vervangt Adjt maj Peter Spi-

taels. Meer te lezen wat verder in dit blad. Op dit gebied is de toekomst dus verzekert, het is 
verder afwachten tot september om de beslissing van de regering te vernemen. Wat het ook 
zal zijn, de paracommandos hebben chefs met goede moderne ideeën die onze eenheden naar 
het leger van de 21e eeuw zullen leiden. Hopelijk wordt er naar hen geluisterd wanneer men 
de hervormingen die er zullen komen, doorvoert. 

 
 
Aan iedereen een mooie lente en zonnige zomer gewenst 

  
  
           Pol Ooms 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
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NIEUWS UIT HET BATALJON 

FEEST IN 3 PARA 
 

Vrijdag de dertiende klinkt wat onheilspellend, maar op 13 februari 2015 is dat niet zo in 3 Para. Er 
valt wat te vieren. Er zijn twee redenen om nog eens uit te pakken met een parade. Mooie tribune en 
parachutisten op hun parabest op het paraplein. Er valt iets op, er staan minder troepen dan bij andere 
gelegenheden. De verklaring hiervoor wordt ons verteld, één compagnie bevindt zich te Antwerpen 
en Brussel en maken deel uit van de extra beveiliging in het kader van de huidige bedreiging. Geen 
feest voor hen, maar bittere ernst aan gevoelige plaatsen in deze beide steden. 
 
 

1. 10-JARIG PETERSCHAP KASTERLEE 
 
Kasterlee is 10 jaar onze Peterstad, met de speeches van Lt Kol Bart Verbist en Burgermeester Ward 
Kennes vernemen we deze geschiedenis.  
 
We laten eerst de Korpsoverste aan het woord: 
Na de overplaatsing in 1962 van het 3de Bataljon Parachutisten van 
haar basis in Burundi naar de kustgemeente Lombardsijde, wordt de 
stad Kortrijk in 1963 de peterstad van het bataljon. In de jaren ‘70 ver-
huist het 3de Bataljon Parachutisten eerst gedeeltelijk, en vanaf 1977 
volledig naar de kazerne Pierre Gailly in Tielen. In juni 2000 wordt de 
VZW KASPAR opgericht om de goede banden tussen de gemeente 
Kasterlee en het 3de Bataljon Parachutisten te bestendigen. Door de 
geografische verwijdering tussen het bataljon en de peterstad Kortrijk 
verwateren de contacten stelselmatig. In 2005 komen, na ruim 40 jaar, 
de relatiebanden met Kortrijk tot een einde. Na de beslissing op de 
gemeenteraad van 24 augustus 2005 wordt Kasterlee de nieuwe peter-
stad van het 3de Bataljon Parachutisten. De drijvende krachten achter dit initiatief waren de vorige 
burgemeester Walter Otten, tevens ere-parachutist van het bataljon, en de toenmalige korpscomman-
dant, luitenant-kolonel stafbrevethouder Jean Van Gils. 2015 is dus een heuglijk jaar want we vieren 
het 10-jarige peterschap tussen Kasterlee en het 3de Bataljon Parachutisten. De onderlinge verbon-

denheid manifesteert zich onder andere 
door:  
Het peterschap van 3 Para (sinds 1989) 
over de School voor Buitengewoon Se-
cundair Onderwijs (SBSO) ”De Mast” 
uit Kasterlee en het opvangcentrum voor 
volwassenen met een beperking ”‘t Mar-
grietje” uit Tielen. In dit kader wordt 
onder meer om de 2 jaar een petercon-
cert georganiseerd dat tot dusver plaats-
vond in de Sint-Willibrorduskerk te Kas-
terlee. 
Het regelmatig gebruik van onze sportin-
frastructuur door burgerploegen. 
De jaarlijkse organisatie van een Para-
dag voor de leerlingen van de Mast en 
alle lagere scholen van Kasterlee. 

De jaarlijkse organisatie van een verkeerspark op het militair domein. 
De toegekende concessies voor het gebruik van opslagruimtes op het militair domein. 
De organisatie van vergaderingen van KASPAR in onze installaties. 
Het grote aantal schoolbezoeken (gemiddeld EEN à TWEE per week). 
De wederzijdse uitnodigingen voor deelname aan allerhande sociale en culturele gebeurtenissen. 
De herdenkingsplechtigheid van vandaag wordt jullie samen aangeboden door het 3de Bataljon Para-
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chutisten en de gemeente Kasterlee. Ik bedank 
de burgemeester en zijn medewerkers voor hun 
onvoorwaardelijke steun en logistieke en finan-
ciële bijdrage die in grote mate hebben bijge-
dragen tot het succes van deze herdenkings-
plechtigheid. Het 3de Bataljon Parachutisten 
heeft ondertussen een vaste plaats ingenomen in 
de regio. Niet alleen beslaat het militair domein 
een oppervlakte van 500 hectare op de grondge-
bieden van Kasterlee en Turnhout, ook wonen 
er 23 militairen van 3 Para met hun gezin op het 
grondgebied van de gemeente Kasterlee. En 
wanneer we de omliggende gemeenten ook 
meerekenen, wonen zelfs 147 militairen (of 
30% van het personeel van 3 Para) binnen een 
straal van 25 km rond de kazerne. Deze cijfers 
spreken voor zich en bewijzen hoe groot de ver-
bondenheid van het bataljon met haar omge-
ving, en in het bijzonder met de gemeente Kas-
terlee, wel is. Het is voorwaar een eer om deel 
te mogen uitmaken van deze gemeenschap. 
Ik wens u allen een aangename dag in ons mid-
den. 
Luitenant-kolonel SBH 
Bart VERBIST  
 
Dan neemt Burgermeester Ward Kennes het 
woord: 
Het aantal gemeenten dat nog een legerbasis op zijn grondgebied heeft, krimpt. In de loop der jaren is 
Defensie onderhevig geweest aan grondige hervormingen en besparingen. Tragische gebeurtenissen 
in binnen- en buitenland herinneren ons eraan hoe belangrijk maar ook hoe kwetsbaar vrijheid en 
veiligheid zijn. Onze militairen spelen een specifieke rol in de verdediging van onze vrijheid en van 
onze veiligheid. Daarom hecht ik een groot belang aan de band tussen defensie en de burgerlijke sa-
menleving. 

Het peterschap dat de gemeente 
Kasterlee heeft opgenomen over 
het 3de Bataljon Parachutisten 
kadert in dit opzet. Het was een 
van de laatste grote initiatieven 
van ere-burgemeester Walter 
Otten voor hij de sjerp doorgaf 
einde 2005. Daarbij kon hij re-

kenen op zijn trouwe vriend korpscommandant Lt-Kol SBH Jean 
Van Gils. Maar ook op de unanieme steun van de Kastelse ge-
meenteraad. Ik ben Walter en Jean dankbaar dat zij de vriend-
schapsbanden hebben verankerd in een peterschap dat met de no-
dige luister werd bezegeld in het voetbalstadion van Tielen. 
Het is een peterschap dat invulling krijgt op heel diverse wijzen. 
Via het peterschap van 3 Para over ’t Margrietje en De Mast, via 
de vereniging Kaspar die Kasterlee en de para’s dichter bij elkaar 
brengt, via deelname aan elkaars plechtigheden en de wederzijdse samenwerking op logistiek vlak. 
De twee peterconcerten waren telkens een schot in de roos. En wanneer het bataljon op missie is in 
het buitenland wordt reikhalzend uitgekeken naar nieuws. 
Paracommando’s blijven tot de verbeelding spreken in brede lagen van de bevolking. Hun fysieke 
paraatheid is legendarisch. In bijna alle buitenlandse missies van de voorbije decennia werd op hen 
een beroep gedaan. Hun slagkracht wordt ook internationaal gewaardeerd. En precies daarom wordt 
het nog meer gewaardeerd dat zij zich in onze gemeente inzetten voor personen met een beperking,  
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voor leerlingen en voor verenigingen. De-
ze veelzijdigheid heb ik ook ondervonden 
in de contacten met alle korpscomman-
danten die Jean Van Gils zijn gevolgd en 
die allemaal ook die zachte kant van de 
para’s hebben gekoesterd. 
Ik wens de vriendschapsbanden tussen 
Kasterlee en het 3de Bataljon Parachu-
tisten nog een mooie toekomst. Leve het 
peterschap! 
 
Ward KENNES 
Burgemeester van Kasterlee 
Vlaams volksvertegenwoordiger 
 
 

 
2. INVESTITUUR NIEUWE KORPSADJUDANT 

 
De tweede reden van de plechtigheid is de aanstelling van de nieuwe RSM.  
Adjt maj Peter Spitaels verlaat het bataljon en geeft over aan Adjt chef Lode Bonnez. Hieronder 
vindt men hun loopbaanbeschrijving. Ik ga iets persoonlijk toevoegen, ik ken beide heren goed. Bei-
de zijn hun ganse loopbaan, van sectiecommandant, adjunct peloton en CSM via verscheidene staf-
functies tot RSM, in het bataljon geweest. Beide zijn onderrichter commando (rode cordelette) en 
niet van het type dat na de cursus niet meer op de rotsen te zien is. Meerdere malen per jaar vindt 
men ze terug op allerlei commando oefeningen. Lode sprong destijds operationeel vrije val en Peter 
was een kei in lijf aan lijfgevecht. Beide beschikken ze ook over een enorme fysieke conditie en over 
een gezonde dosis humor. Voorop staat hun loyaliteit aan het Korps, zeg hen geen kwaad woord over 

3 Para of je krijgt te maken met de ‘skills’ hierboven beschreven. 
 
Peter, bedankt voor al die jaren werk in dienst van het bataljon, bedankt 
voor al die mooie artikels in ons tijdschrift. Al het goede gewenst voor 
jouw en jouw familie in de toekomst en ik weet dat we elkaar met regel-
maat zullen tegenkomen.  
Lode, veel succes met je nieuwe functie, ook wij zullen elkaar met re-
gelmaat zien. 
           

Pol Ooms 
 
 

 
De uittredende RSM Adjudant-majoor Peter SPITAELS 

van 11 februari 2011 tot 13 februari 2015. 
 
Peter SPITAELS, geboren te Berchem op 31 maart 1962, vervult in mei 1983 zijn dienstplicht als 
fuselier paracommando en op aanraden van zijn onderrichters doet hij mee aan de examens voor on-
derofficier. Na de wapenschool te Arlon en de schoolcompagnie te Marche-les-Dames vervoegt hij 
eind 1984 het 3de Bataljon Parachutisten te Tielen en wordt er achtereenvolgens sectiecommandant, 
pelotonsadjunct en transmissieonderofficier in de 15de compagnie.  
In 1992 wordt hij eenheidsadjudant(CSM) van de 22ste compagnie en neemt hij in 1993 deel aan de 
evacuatieopdracht SUNNY WINTER te Congo Brazzaville en aan de VN opdracht UNOSOM III te 
Kismayo, Somalië. In 1994 neemt hij als CSM deel aan de opdracht SILVER BACK te Rwanda en in 
1997 aan de operatie GREEN STREAM te Congo Brazzaville.  
Na zes jaar CSM wordt hij begin 1998 door de Korpsoverste aangesteld als eerste adjunct S1, Human 
Resources. In deze hoedanigheid neemt hij deel aan de vrede ondersteunende operaties BELUKOS 5 
en BELUKOS 14 van de NATO te Leposaviç en Mitroviça, Kosovo.  
Vanaf 2005 voert hij de functie uit van officier en onderofficier SCV – public manager. Hij verzorgt  
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de publieke relaties van het bataljon en is hij sterk betrokken bij 
de organisatie van de eerste jobdagen in het kader van de rekru-
tering. Als Public affair Officer (PAO) neemt hij in 2006 deel aan 
de oefeningen van de NATO Response Force (NRF 7) en in 2007 
aan de VN operatie BELUFIL 3 te Tibnin, Libanon. 
Op 11 februari 2011 wordt Peter SPITAELS aangesteld als 
Korpsadjudant van het bataljon. Als RSM neemt hij dat jaar deel 
aan de NATO opdracht BELU ISAF 11-06 te Kabul, Afghanistan. 
In 2013 omkadert hij gedurende enkele maanden de opleiding van 
het 323e Congolees bataljon URR (Unité de réaction rapide) te 
Kindu in de Democratische Republiek Congo. 
Peter Spitaels is gehuwd en vader van vier kinderen. 
 
 
 

De intredende RSM 
Adjudant-chef Lodewijk BONNEZ 

 
 

De nieuwe Korpsadjudant begon zijn loopbaan in maart 1983. In 
september van dat jaar startte hij de vorming KBOO in kazerne 
Callemeyn te ARLON, gevolgd door de schoolcompagnie in 
WARTET en de vormingen commando en parachutist in de res-
pectieve trainingscentra te MARCHE-LES-DAMES en SCHAF-
FEN.  
Begin februari 1985 vervoegde Sergeant BONNEZ de 17de com-
pagnie waar hij er achtereenvolgens sectiecommandant, 
peletonsadjunct, onderofficier transmissies en eenheidsadjudant 
werd. Hij specialiseerde zich ondertussen als onderrichter com-
mandotechnieken en in operationele vrije val. Van 1999 tot 2005 
vervulde hij de functie van onderofficier operaties, van 2005 tot 
2011 beheerder RHDD en van 2011 tot heden was hij de PR Ma-
nager van het bataljon. 
 
Hij nam deel aan: WEALTHY GHOST ZAIRE 1993, UNOSOM 
II 1993, SILVER BACK 1994, GREEN STREAM 1997, BE-
LUKOS 5 2000-2001, UNIFIL II 2007, FSE 13/02 RDC 2013. 
 
Lodewijk BONNEZ is geboren op 20 januari 1962 te OOSTENDE en is gehuwd met Hedwig ADRI-
AENS en vader van Laura, Joren en Hanne. 
 
 

Summer Survival 2014 
 
 
Tussen 29 september en 3 oktober 2014 vond in Vyskov ( Tsjechië) de 10de editie van de “ Summer 
Survival “ plaats. Een uitdagende multidisciplinaire internationale wedstrijd voor militaire teams van 
3 personen waarbij de deelnemers blijk moeten geven van buitengewone fysieke en mentale uithou-
ding. Naast navigatie , het overwinnen van natuurlijke en kunstmatige hindernissen, klimmen, touw-
technieken en het vuren met klein kaliber wapens werd tevens de kennis van individuele tactiek, 
EHBO en survie op de proef gesteld. Het parcours en de diverse proeven waren zo uitgetekend dat de 
atleten volledig selfsupporting en geïsoleerd dienden te werken in onbekend terrein. Reactie flexibili-
teit, logische deductie, improvisatie en teamwork waren de factoren tot succes. Op deze voor hen op 
het lijf geschreven competitie behaalde de Belgische delegatie van 3 Bn Para een knappe 2de plaats. 
 
Wij brengen de deelnemers en het Bataljon onze welgemeende felicitaties over vanwege al onze le-
den Vriendenkring Regionale Tielen. 
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Momenten uit een leven ………….. 
 
 

Juli 1960, Congo is geen Belgische kolonie meer maar een onafhankelijk land. Na een paar dagen 
feestvieren, schijnt het leven terug op dezelfde manier verder te gaan. Helaas schijn ………….. 
 
Het inlandse leger komt in opstand, luistert helemaal niet naar zijn nieuwe inlandse officieren en nog 
amper naar zijn nog aanwezige Belgische officieren. 
Gevolg; Chaos, plunderingen, verkrachtingen en soms zelfs dodelijke aanrandingen. De blanke be-
volking slaat massaal op de vlucht. Zo ook in de provincie  Katanga. 
 
De Staff Cie 1 Para bezet de hoofdstad Elisa-
beth-stad en handhaaft er de orde. Vluchtelin-
gen uit de mijnsteden Jadotstad en Kolwezi 
verzamelen op de koer van het atheneum. Wij 
zijn er met een sectie van wacht. 
 
Het blanke kaderpersoneel van de mijnen 
maakt zich klaar om in beschermde colonne 
naar Rhodesië te vluchten. Hier zijn ze van de 
harte welkom. Technische know-how komt 
altijd van pas !!! 
President van KATANGA Thsombe en zijn 
Minister van Binnenlandse Zaken mengen zich 
tussen de vluchtelingen en verzoeken hen terug 
hun plaatsen in te nemen.  
De mijnen, die kapitalen opbrengen moest blijven functioneren. 
 
Eén van de redenen dat President Tshombe, KATANGA onafhankelijk van Congo verklaart. Met een 
sectie moesten wij het presidentiele open voertuig bewaken. Tot plotseling het gerucht de ronde gaat 

dat de Eerste Minister van Congo LUMUMBA  wil lan-
den om met Tshombe gesprekken aan te gaan. De lan-
ding wordt niet toegestaan. 
 
Op de vraag van een mijn-ingenieur of LUMUMBA 
eventueel toch nog voet aan de grond mag zetten, ant-
woordt de minister i.p.v. Tshombe, “ Geen kwestie van. 
We hebben hem hier niet nodig ! Dat hij maar mooi in 
Leopoldstad blijft “! 
Bij deze uitspraak kijk ik toevallig in het gezicht van de 
Minister. Er staat een uitdrukking op dat niet veel goeds 
voorspelt voor LUMUMBA en ik denk; val nooit in hun 
handen !! 
 
Zes maanden later gebeurt dit toch. We kennen allemaal 
het verloop, LUMUMBA wordt op een godvergeten 
plaats in de KATANGESE brousse na een schijnproces 
vermoord. Zelfs de stoffelijke resten van de wettig ver-
kozen Eerste Minister en zijn twee lotgenoten laat men 
spoorloos verdwijnen. De geest van LUMUMBA  is 

echter niet vernietigd.  
Alles resulteert in een eindeloos bloedbad in 1964. 
 
 
De uitspraak van de Minister en zijn gelaatsuitdrukking erbij, blijven me nog altijd in het geheugen 
gegrift. 
 

Rik Stabel 
 



8 

JAARLIJKSE UITSTAP 27 MEI 2015!! 
 

Beste Leden, 
 
Ook dit jaar gaan wij weer op jaarlijkse uitstap. Dit keer gaat het naar het museum “ Wings of Libe-
ration” of in het Nederlands Museum Bevrijdende Vleugels in het Aistoria Park te Best gelegen net 
voorbij Eindhoven in Nederland. 
 
Het museum vertelt het verhaal van 101 Airborne Divisie tijdens hun verblijf in de omgeving van het 
museum van 17 t/m 29 september 19 44 tijdens operatie Market Garden (OMG).  
De briefing aan de commandanten vond plaats op 16 september 44 in bioscoopzaal Splendid te Leo-
poldsburg !! 
Op 17 sept vertrok de colonne met tanks voorop vanaf de brug bij Lommel Barrier over kanaal Bo-
cholt – Herentals. De colonne reikte tot voorbij Hechtel. 
Over de vroegere weggetjes gingen transporten van en naar Brussel luchthaven. Dus België speelde 
een grote rol in OMG. 
In Grimbergen was een vliegveldje van waaruit luchtsteun werd verzorgd ( en uitstekend bier werd 
gedronken!!). Men bied ook een voor ex paras zeer interessante battle field tour (BFT)  aan in de 
omgeving van het museum en Son. De BFT gaat over de landingsterreinen, de corridor naar Nijme-
gen en de verovering van de brug bij Son alsmede de pogingen van de Duitse Panzer brigade om de 
corridor bij Son te blokkeren. 
 
Het programma en dagindeling zou er als volgt uitzien: 
 

 Wij verzamelen om 08:30 uur aan de hindernissenpiste en vertrekken STIPT te Tielen om 
08:45 uur met de bus. 

 Aangekomen aan het museum nuttigen wij eerst een tasje koffie en starten de rondleiding 
omstreeks 10:30 uur. 

 Na een korte koffie pauze ( 25 minuten)  met cake in ’t Boshuys doen wij direct daarna de 
BFT. 

 Na de BFT tour kunnen wij lunchen. 
 Wij gaan dus voor een gezamenlijk lunch arrangement (soep – luxe belegde broodje = 3 x 

p.p. – inclusief 2 consumpties (koffie of thee). Bier is niet in de prijs inbegrepen. 
 Vertrek terug naar Tielen rond de klok van 17:00 - 17:30 uur met als afsluiter nog iets 

drinken in ons lokaal. 
 
WAT IS DE KOSTPRIJS VAN DIT ALLES? 
 
U dient zich in te schrijven door middel van storting op ons gekend rekeningnummer van de vrien-
denkring 
 

BE 72 0013 1826 0716 en dit voor  de pr ijs van € 30 PER PERSOON ALL INN. Op de over -
schrijving  
 
vermeld U “ uitstap Eindhoven + aantal personen “ of jullie kunnen ook storten via de penningmees-
ter. Wij  
 
verwachten jullie inschrijving tegen UITERLIJK 26 APRIL 2015 !!!!!!! 
 
 

Namens het bestuur 
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16 Juni, dag 75. Naar Navarrete in La Rioja*. 

Toch een rustige nacht in de overvolle albergue. Vandaag verlaten we Navarra en betreden na één uur 
wandelen La Rioja, de tweede regio waar we zullen doorstappen in Spanje. Na een uurtje of twee 

naderen we Logroño, hoofdstad van La Rioja. We 
moeten eerst over de Puente de Piedra (de stenen 
brug), gemaakt door Juan de Ortega samen met 
Santo Domingo de la Cazalda (we zullen deze na-
men later nog tegenkomen), het is de enige plaats 
waar pelgrims vroeger de Ebro konden oversteken. 
Boven de hoofdingang van de plaatselijke Sint 
Jacobuskerk staat een oorlogszuchtige Santiago 
(Jacobus) meer dan levensgroot afgebeeld als 
‘Matamoros’ oftewel Morendoder. Zijn paard ver-
trapt een groot aantal Morenschedels. Volgens de 
legende zou Jacobus in de slag bij Clavijo in 859 
persoonlijk de christelijke legers hebben aange-
voerd en hen de overwinning bezorgd. Een en an-
der komt duidelijk uit een andere periode, deze 
zienswijze vandaag de dag zou zeker niet de goed-
keuring wegdragen van het Centrum voor gelijk-
heid van kansen en voor racismebestrijding. Maar 
zoals veel dingen, moet men dit in zijn tijdsgeest 
plaatsen. De kerk is verder prachtig. Een van de 

Ieren, Marvin, is met ons mee gestapt en vergeet er zijn fleece na een gebed. Hij stelt het pas vast, als 
we bij het verlaten van de stad in een winkel aankopen doen. En dan zien we nogmaals wat een 
prachtige uitvinding een GSM kan zijn, hij belt zijn kameraden die toevallig ook in de kerk zijn en ja 
hoor, fleece is terecht, bedankt Jacobus. 
We stappen verder door het park van Grajera en komen 
bij het stuwmeer met dezelfde naam, daar op een pick-
nickplaats nemen we middagmaal en gebeurd er iets, 
wat grappig of triest kan zijn. Aan de picknickplaats is 
een grote speelweide, honderden kinderen zijn er aan 
het spelen onder begeleiding. Ik krijg een aanval van 
diarree en moet mijn behoefte doen in de struiken, ik ga 
natuurlijk weg van de speelplaats en plaats een serieuze 
schildwacht**. Als ik even later terugkom zie ik dat de 
kinderen hun spel aan het verplaatsen zijn in de richting 
van mijn schildwacht, tijd om verder te gaan want ik 
ken te weinig Spaans om dit aan de begeleiders uit te 
leggen. 
Het is klimmen tot de Alto de Grajera en daarna dalen 
we tot Navarrete, we nemen onze intrek in de gemeen-
telijke albergue, een schitterend omgebouwd oud he-
renhuis met de toegang onder een arcade. Het is de 
laatste dag dat de Ieren stappen en we nemen met zijn 
allen een pelgrimsmaaltijd. Daarna maakt Ritten zijn 
beroemde pannekoeken, zoveel dat de ganse albergue  

Pol Ooms en Rik Gillebert, twee gepensioneerde anciens van 3 Para, maken in 2009 een pel-
grimstocht van Turnhout naar Santiago de Compostela. 
Pol heeft een dagboek bijgehouden. Ze zijn intussen al een eind in Spanje, op de grens van 
Navarra en de Rioja. Het is zeer warm, er is veel volk onderweg, ze maken vrienden en ne-
men er terug afscheid van. 

POL EN RIK NAAR JAAK  deel 15 

Jacobus de Morendoder, ‘Santiago Matamoros’, 
een beeldhouwwerk boven de poort van de ka-
thedraal in Logrono. De apostel verplettert 
Moorse schedels in de slag bij Clavijo’ 

Rik aan het werk in de keuken van de alber-
gue, de jonge Ieren kijken en leren. 
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er van kan mee eten. 
Gegevens: Start 07:00,  aankomst 13:00. Afstand 23 km, totaal 1694 km. AM: Mooi. PM: Mooi. 
Overnachting: Pelgrims-albergue. Volgweg: Veelal onverharde paden, grote agglomeratie rond Lo-
groño, daarna door het Grajera natuurpark klimmend tot de Alto.  
 
*La Rioja: een van de 17 autonome regio’s, grenst aan Baskenland, Navarra, Aragón en Castilië y León. De 
hoofdstad is Logroño. Het is een van de belangrijkste wijnstreken van Europa. De Ebro en de Río Oja (waaraan 
de streek zijn naam dankt) stromen door deze regio. De Riojawijn komt uit deze regio 
**Een schildwacht plaatsen is parataal voor  zijn ontlasting doen in de vr ije natuur , in de omgeving van 
een bivak. De hoop kan dan beschouwd worden als een bijkomende beveiliging tegen eventuele belagers die 
ongezien het bivak zouden benaderen, men moet dit alles niet te ernstig nemen. 

17 Juni, dag 76. Naar Azofra. 

Goede nachtrust en we zijn terug op weg, het afscheid van de sympathieke Ieren was hard, maar dit 
is de Camino, men stapt een tijdje samen neemt afscheid en soms komt men elkaar dagen later terug 
tegen. Even buiten Navarrete passeren we een kerkhof met in de muur een gedenkteken voor Alice 
De Graemer, een Vlaamse pelgrim die hier met haar fiets verongelukte in 1986. Het is langzaam 
klimmen tot Ventosa, beetje saai er zijn alleen wijnvelden te zien, en daarna wat steiler naar de Alto 

de San Antón. Dan dalen we af door een vlakte 
naar de vallei van Najerilla en komen te Nájera*. 
We kruisen de rivier Yalde over een gerestau-
reerde brug met zes bogen. Het oorspronkelijk 
bouwwerk was ontworpen door San Juan de Or-
tega (tweede maal en we zullen deze naam nog 
tegen komen). De buitenwijken zijn wat saai 
maar het oude stadscentrum is schitterend. Het 
stadje ligt aan de voet van rode zandrotsen vol 
met ooievaarsnesten, nog nooit in mijn leven 
zoveel van deze vogels bijeen gezien.  
We nemen middagmaal en stappen verder naar 
Azofra, mooie maar warme tocht. Te Azofra vin-
den we een splinternieuwe albergue, kamertjes 
van twee, mooie keuken en een tuin. We maken 
er kennis met een jong Canadees koppel die we 
nog vele malen zullen tegenkomen (laatste maal 
te Fisterra) en René een Belgische dame die blij 
was ons te zien. Ze loopt al van in Vezelay een 

of twee dagen na ons, kent onze namen van in de ‘gouden boeken’ en heeft natuurlijk over ‘de twee 
para’s horen vertellen tijdens haar tocht. We nodigen haar uit op het avondmaal en we komen te we-
ten dat ze actief lid is van het Vlaams genootschap. We nemen deel aan de pelgrimsmis maar deze 
pastoor maakt er zich op een half uurtje van af. Spanje is nog steeds een katholiek land, er zit nog 
steeds veel volk in de kerken, maar het zijn toch vooral ouderen die er te zien zijn. 
 
Gegevens: Start 07:00, aankomst 12:30. 
Afstand 22 km, totaal 1716 km. AM: Grijs. 
PM: Mooi-warm. Overnachting: Pelgrims-
albergue. Volgweg: Veelal onverharde pa-
den, na Ventosa vrij zware klim. 
 
*Nájera: In 923 veroverde Ordoño II van 
León, Nájera op de moslims. Nájera heeft haar 
bestaan te danken aan een wonder: koning Gar-
cia el de Nájera van Navarra was in 1052 in het 
dal van de Najerilla op jacht naar patrijzen. In 
navolging op de Arabieren maakte hij hiervoor 
gebruik van valken. Een patrijs en een valk  

De rode zandrotsen van Najerilla, tientallen ooie-
vaars hebben hier een broedplaats. 

De patio van de prachtige albergue te Azofra, we 
hebben een gaste, René een  Vlaamse pelgrim. 
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 verdwenen in een grot in de steile rotsen aan de oever van de Najerilla. De koning ging er achteraan en ontdek-
te dat beide vogels vreedzaam aan de voet van een madonnabeeld zaten. Het klooster Santa María la Real, dat 
de koning na dit wonder stichtte, bestaat nog steeds 

18 Juni, dag 77. Naar Redecilla del Camino in de provincie Burgos**. 

René is een vroege vogel en reeds om zes uur op pad, wij doen het nog steeds kalm aan en nemen 
eerst een goed ontbijt. Eerst naar Ciruena tussen de Rioja wijnvelden, het is een weg met vergezich-
ten. Dan verder naar Santo Domingo de la Calzada, deze stad is genoemd naar zijn weldoener en 
grote voortrekker van de pelgrimage in de middeleeuwen. De stad leeft ook met een van de bekend-
ste legendes* van de Camino, bij een bezoek in de kathedraal zien we met eigen ogen de hoenders in 
hun glazen kooi zitten. Er loopt nog al wat personeel rond met als voornaamste opdracht de pelgrims 
te beletten foto’s te nemen. Het stadje zelf maakt zich op voor grote feestelijkheden en komt heel 
sympathiek over, trouwens net als alle andere stadjes waar we tot nu toe zijn gepasseerd. Allen met 
een oude middeleeuwse stadskern, de meeste nog 
geheel of gedeeltelijk ommuurd, en alle hebben ze 
goede voorzieningen voor pelgrims. 
Na het bezoek aan de kathedraal stappen we ver-
der naar Grañón, we krijgen een voorproefje van 
de Meseta. Vanaf nu blijven we steeds op een ge-
middelde hoogte van 7 à 800 m, deze hoogvlakte 
noemt men de Meseta, de zon brandt er ongena-
dig, er is weinig beschutting en geen water tussen 
de dorpen die redelijk ver uit elkaar liggen. Maar 
mooi is het wel, ongelooflijke vergezichten, met 
de dorpjes steeds in de valleien, daar is water en 
men is beschut voor de wind.  
Even voorbij Grañón, eindigt La Rioja en betre-
den we Castilië en Leon***, een enorm metalen 
bord met informatie over de Camino verwelkomt 
ons. Castilië en Leon is de grootste regio in Span-
je waar we zullen door stappen en we beginnen 
met de provincie Burgos**. Na de regio-grens is het nog enkele km tot Redecilla del Camino een 
dorpje met 81 inwoners maar met een behoorlijke albergue. De eerste die we tegenkomen werkend 
met het donativo systeem (men geeft anoniem een bedrag naar keuze) en niet alleen voor de over-
nachting maar ook voor het avondmaal en ontbijt. Dit is de eerste maal dat we in een klein Spaans 
dorpje overnachten, het is er rustig maar nadeel is dat men na een half uurtje heel het dorp heeft ge-
zien en dan duren de dagen lang. 
We maken kennis met Zweden, de man spreekt behoorlijk Nederlands, hij was ook militair en heeft 
lang in Nederland gewerkt op de ambassade.  
Gegevens: Start 07:00,  aankomst 13:00. Afstand 29 km, totaal 1745 km. AM: Warm. PM: Mooi-
warm. Overnachting: Pelgrims-albergue. Volgweg: Veelal onverharde paden, weinig beschutting op 
de meseta. 
 
*De legende van Santo Domingo de la Calza-
da: In de veer tiende eeuw was een Duits echt-
paar met hun 18-jarige zoon op pelgrimstocht 
naar Compostela. Tijdens de overnachting in 
Santo Domingo probeerde een meisje de zoon te 
verleiden, maar de jongen ging daar niet op in. 
Het meisje beschuldigde toen de jongen van 
diefstal. Hij werd veroordeeld en opgehangen. 
De bedroefde ouders vervolgden hun weg. Op de 
terugreis constateerden ze dat hun zoon levend 
aan de galg hing. Ze gingen naar de rechter, die  

In de kathedraal te Santo Domingo de Calzada is 
er een kippenkooi met haan en kip. 

De Rioja is een prachtige streek, zeker als met dit 
schitterend zomerweer. Men stapt bijna altijd over dit 
soort landwegen. 
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op dat moment net aan tafel zat. "Die jongen is net zo levend als deze gebraden kip!" zei de rechter. Het ver-
volg laat zich raden: de kip kwam tot leven en de rechter gaf de jongen aan zijn ouders terug. De stad is nu 
bekend doordat in de kathedraal een kip en een haan worden gehouden. 
**Provincie Burgos: Spanje is ingedeeld in regio’s, elke regio bestaat uit een of meer provincies. De provin-
cies dragen meestal de naam van hun hoofdstad. De provincie Burgos maakt samen met nog acht andere pro-
vincies deel uit van de Regio Castilië en Leon. 
***Castilië en León (Spaans: Castilla y León) is geografisch gezien, de grootste van de 17 autonome re-
gio's van Spanje, en ligt in het noordwesten van het land. Het grenst in het noorden aan Asturië en Cantabrië, in 
het oosten aan Baskenland en La Rioja, in het zuidoosten aan Madrid en Castilië-La Mancha, in het zuiden aan 
Extremadura, en in het westen aan Portugal en Galicië. De hoofdstad is Valladolid. Een inwonersaantal van 2,5 
miljoen verdeeld over 94.000 km². De inwoners spreken het puurste Spaans, aangezien Spaans ofwel Castella-
no hier zijn oorsprong kent. Sinds 1978 wordt Castellano aangeduid in de Spaanse wetten van de constitutie als 
de officiële taal. De talen in andere Spaanse provincies als Catalaans en Bask worden alleen in de bijhorende 
provincie als officiële taal aangeduid. 

19 Juni, dag 78. Naar Tosantos. 

Vandaag is het minder mooi weer, en we maken er een korte etappe van. We passeren Castildelgado, 
Viloria de Rioja en Villamator del Rio drie kleine dorpjes, het laatste met een prachtige kerk maar 
die is gesloten, jammer. Dan komt Belorado een bekende stad op de Camino. De stad heeft twee ker-
ken, de Santa Maria en de San Pedro om ze beiden in goede staat te houden worden ze beurtelings 
elk halfjaar gebruikt. Er is ook een albergue waar Zwitsers hospitalero zijn en we krijgen er water. 
Terwijl we koffie maken op het overgroeide stadsplein komen daar Esther en Doria de twee Hon-
gaarse meisjes. Laatste maal dat we ze gezien hebben was in Viana en toen sukkelden ze beide met 
zere voeten. Die zijn genezen en nu stappen ze in hoog tempo verder, het zijn twee afgetrainde wa-
terpolo speelster die deel uitmaken van het Hongaarse Nationale Team. Wij stappen verder naar 
Tosantos een klein dorpje met een bezienswaardigheid. Het dorpje ligt aan de voet van een rotsmuur 
en in die rots is een kapel uitgehouwen gewijd aan de Virgen de la Peña (‘maagd van de boetedoe-
ning’). Er hangt een heel mysterie rond deze kapel, in de namiddag krijgen we een geleid bezoek, en 
wordt ons in het Spaans het verhaal verteld, het komt er op neer dat de maagd het dorpje heeft gevrij-
waard in slechtere tijden. Maar er is een tweede verhaal. De rotsen werden vroeger gebruikt door 
heremieten, de mannelijke woonden in de rotspartij waar nu de kapel staat, en de vrouwelijke in rot-
sen een kilometer verder. Ze zochten elkaar nooit op en zijn nu uitgestorven, ik vraag me af hoe dat 
komt! 
De albergue van Tosantos is ondergebracht in een oud gerestaureerd huis, men zegt dat het 400 jaar 
oud is. Het is van de parochie en wordt beheerd 
door José Ruiz, hij wordt daarbij geholpen door 
Daniel een Duitser. Dit is nog een albergue van 
het oude soort, men slaapt er op matten, maakt 
samen het avondmaal, en er wordt de ganse 
avond gesproken over de pelgrimage. José leert 
ons ook het Ultreia lied en organiseert een be-
zinningsmoment op de zolder. Er zijn nog twee 
Spanjaarden die met de fiets naar Santiago gaan. 
Al bij al is het een gezellige maar vooral rustige  

Rechts: De Albergue van Tosantos onderge-
bracht in een 400 jaar oud gebouw maar 
kraaknet van binnen. 
Boven: Links Jose  Ruiz, de grote bezieler van 
deze traditionele albergue, hier geen inter-
net, tv of bar. Wel samen het avondmaal ma-
ken en zingen. 
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avond. Ook deze albergue werkt met het donativo 
systeem, het huis is wel oud maar de voorzienin-
gen zijn prima in orde en kraaknet. 
Gegevens: Start 07:00,  aankomst 12:00. Afstand 
18 km, totaal 1763 km. AM: Grijs motregen. PM: 
Grijs. Overnachting: Pelgrims-albergue. Volgweg: 
Veelal onverharde paden, licht glooiend. 

20 Juni, dag 79. Naar Ages over de Alto de Pe-

draja. 

Na een goed maar karig Spaans ontbijt, met gelukkig veel koffie, nemen we afscheid van Daniel. Er 
is terug een open hemel maar er staat een koude wind, we stappen voorbij Villambistia met een kerk 
die bijna een beetje aan een middeleeuwse burcht doet denken, bereiken een ander slaperig dorpje 
Espinosa del Camino dat zoals de meeste dorpjes, met camino in het tweede deel van de naam, zijn 
bestaan er aan te danken heeft. De meeste huizen worden enkel in het weekend bewoond door inwo-
ners van Bastia, toch heeft een Spanjaard er een albergue met camino museum ingericht. Via een 
mooie wandelweg komen we in Villafranca vroeger een belangrijke stad met bisschoppelijke zetel nu 
een dorpje aan de voet van de Alto de Pedraja hoogste punt van de Montes de Oca (Ganzebergen) een 
heuvelrij op de westoever van de Rio de Oca een zijrivier van de Ebro die door Villafranca stroomt. 
De overtocht van de Montes de Oca werd in de middeleeuwen gevreesd, na dichte eikenbossen volgt 
een desolate woeste hoogte, vroeger vol gevaren, struikrovers, wolven en het land op zichzelf waren 
daar verantwoordelijk voor. Nu is het een pittige tocht, en voor goed getrainde stappers een mooie 
wandeling, schitterend landschap. Op de top maken we middagmaal en komen in gesprek met een 
IJslands koppel, ze stappen tot Burgos dan is hun verlof op voor dit jaar. We dalen af tot San Juan de 
Ortega*, stad genoemd naar een weldoener van de Camino. Hier splits de Camino zich, men kan 
langs de N120 rechtstreeks naar Burgos, of wat langer door de meseta via kleine dorpjes. We hebben 
tijd teveel en gaan naar Agés waar we ons willen inschrijven in de Albergue Municipal, de patron 
echter is iemand die alles op zijn tijd wil doen en zijn houding staat ons wat tegen. Dus nemen we 
onze intrek, en dat voor het eerst, in een private Albergue. Na de siesta ga ik wat wandelen, de stadjes 
zij nu heel wat kleiner dan in Navarra en La Rioja, op een kwartiertje is men rond. Ik bezoek ook het 
kerkje, net als alle kerkjes doet dit wat aan de ‘Alamo’ denken. Geen toren maar een hoge gevel met 
daarin de klokken, en er bovenop een of meerdere ooievaarsnesten. Geografisch zijn we in de boven-
loop van de Duro, een van de Spaanse grote rivieren, met veel moerassen en kreken. Nergens vindt 
men zoveel ooievaars als in dit deel van Spanje, op elke kerktoren, watertoren, of hoog gebouw zijn 
er één of meerdere nesten. Momenteel (eind juni) heeft elk nest een bijna volwassen jong, ooievaars 
leggen meestal twee eieren maar het oudste jong werkt zijn jongere broer of zuster uit het nest (de 
wet van de sterkste) en eet dus al het aangevoerde voedsel alleen op. Het nest blijft proper en dat kan 

ik zelf getuigen, ik loop naar de deur van 
het kerkje en zie het ooievaarsjong zijn 
achterwerk over de rand van het nest ste-
ken en floep, een witte substantie komt in 
een boog naar beneden, gelukkig had ik 
het zien aankomen. Men kan deze lading 
amper in een koffietas kwijt een voltreffer 
zou heel wat kuiswerk opleveren. Ik heb 
de aanslag niet persoonlijk opgevat, maar 
toch de ooievaar enkele Vlaamse vloeken 
ten beste gegeven en dat met de klink van 
de kerkdeur in mijn hand.  
 

De kapel gewijd aan de Virgen de la Peña, uitgehouwen in de 
rotsen van Tosantos. 

Pol en Rik klimmend naar de Alto de Pedraja, 
mooie etappe onder een stralende zon,  vooral als 
met goed getraind is  
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Paul Janssens is nog steeds bij ons, hier zien we hem het 
dorpje San Juan de Ortega binnenstappen. 

 
 
 
 
*Juan de Ortega en Domingo de Calzada:  
 
 
 
 
We zijn beide namen al tegengekomen, het zijn 
beide voortrekkers geweest in de pelgrimage naar 
Santiago de Compostela. Juan de Ortega is in 1080 
geboren na zijn priesterwijding trok hij naar het 
Heilige Land op pelgrimstocht. Na zijn terugkeer 
bouwde hij samen met Domingo de Calzada brug-
gen en hielp Pelgrims bij de overtocht van de Alto 
de Pedraja. Hij is later Heilig verklaard en een stad 
is naar hem genoemd. Domingo de Calzada is 
mischien we de grootste weldoener van de Cami-
no, hij maakte in zijn eentje de weg vrij van Nájera 
tot Redecilla en bouwde een brug over de rivier 
Oca. Ook hij is Heilig verklaard en de stad met de 
haan en de kip in de kathedraal is naar hem ge-
noemd. 
 
Wordt vervolgd ……………... 

 
 

Er zijn geen winkels in het dorpje dus nemen we deel 
aan de pelgrimsmaaltijd bereid in de albergue, goede 
maaltijd voor weinig geld. 
Gegevens: Start 07:00,  aankomst 12:00. Afstand 23 
km, totaal 1786 km. AM: Helder met veel wind. PM: 
Mooi. Overnachting: Pelgrims-albergue. Volgweg: 
Onverharde paden, pittige klim en daarna door een 
open vlakte, glooiend. 

Het kerkje van Ages, het ooievaarsnest is duidelijk te 
zien, het ‘snipersjong’ niet. 
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Wat voorafging : 
Tijden de Koreaanse oorlog 1950-55 maakt een Belgisch bataljon vrijwil-
ligers steeds deel uit van de UNO-troepen . Het is nu december 1951. Het 
bataljon, erg verzwakt door de terugkeer van de eerste vrijwilligers en 
slechts bestaande uit verschillende contingenten, bezet een stelling nabij 
het plaatsje Kojakol. Na zes maanden sectie overste te zij geweest in de C
-compagnie wordt ik adjunct in een peloton nieuwelingen. 
Even stonden we stil bij het noodlot ven de parachutistenfamilie Gailly. 
Pierre sneuvelt op 30 maart 1953, Etienne verongelukt midden de jaren 
zestig en een zuster verliest het leven bij een sprong in vrije val waarbij haar valscherm niet 
opengaat. 
 
 

VAN HEPPEN NAAR KOREA afl 9 

Op een vroege morgen vertrekt het nieuwe peloton te voet naar een heuvel in de sector van de com-
pagnie zware wapens waartoe we nu behoren en waarvan de dun bezette lijnen nu wat dichter kun-
nen aansluiten. 
Feitelijk bezetten we een positie die door de Chinezen is gegraven. De loopgracht is op vele plaatsen 
beschadigd, er zijn weinig bunkers om te schuilen en de bestaande zijn in slechte toestand. We heb-
ben nog voor weken werk. 
De heuvel waarop we zitten is kaal. In het dal voor ons ligt een eigen mijnenveld bezaaid met val-
strikken en vaten napalm die van op afstand tot ontploffing kunnen gebracht worden. Een dertigtal 
meter onder de loopgracht bevindt zich een prikkeldraadversperring die we nog moeten vervolledi-
gen. Links van ons stroomt de Imjinrivier. Recht en links van ons bevinden zich Amerikanen. De 
Chinese hoofdstellingen bevinden zich op meer dan een Km, maar ze bezetten wel onregelmatig 
vooruitgeschoven heuvels. Nergens rondom ons bevindt zich nog een woning, alles is afgebrand en 
verlaten. 
We beginnen met het verbeteren van de bestaande bunkers en het graven van nieuwe, alsook schuil-
plaatsen voor de reserve munitie. De bunkers zijn uitgegraven vochtige holen met een dakdekking. 
Deze bestaat uit alle mogelijk vindbaar materiaal: houten balken van afgebrande hutten, metalen 
piketten van prikkeldraadversperring of soms wat materiaal door Koreaanse dragers naar boven ge-
bracht. Het dak wordt zo goed mogelijk dicht gemaakt met tentzeilenen de kartonnen verpakking 
van de gevechtsrantsoenen. Tenslotte wordt alles bedekt met een goede meter aarde zodat het be-
scherming biedt tegen projectielen van lichte mortieren en artillerie. Het dak mag niet te dik zijn 
wegens het instortingsgevaar en moet samenvloeien met de natuurlijke terreinhelling om niet op te 
vallen. 
Op onze heuvel bevond zich een diepe en ruime ondergrondse bunker, maar daar is de commando-
post van de compagnie gevestigd. De uitgang va bijna elke bunker eindigt in de loopgracht, wat een 
nadeel is voor ons, want die ligt aan de vijan-
delijke kant zodat s’nachts mogelijk licht door 
de vijand kan opgemerkt worden. De Chine-
zen bouwden hun schuilplaatsen immers aan 
de achterkant van een berg, wat voor ons de 
voorkant is. 
Luitenant Stappers en ik kiezen de best be-
staande bunker. Er is nipt ruimte voor vier 
personen:  de Luitenant, ikzelf, de radio-
operateur en de Koreaanse drager Pak, we 
kunnen er nauwelijks in rechtop staan. 
We construeren links en rechts twee op elkaar 
gestapelde ‘kadukkelijke’ ligplaatsen bij middel 
van wat houten palen, de bodem vlechten  

Voorbeeld van een bunker tijdens de Ko-
reaanse oorlog. 
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we van telefoondraden die we met stukken karton bedekken waarop we onze slaapzakleggen. We 
hebben een radiopost en een veldtelefoon waarmee we in verbinding staan met de CP van de com-
pagnie. Voor de verlichting zorgt een kaars of een zaklamp. De uitgang wordt afgedekt met twee 
hangende tentzeilen een goede meter van elkaar, aldus een soort sas vormend om de warmte binnen 
te houden en ‘s nachts geen licht naar buiten te laten schijnen. 
Het is winter en de bunkers zijn maar kille holen, maar door de beperkte ruimte en de aanwezigheid 
van mensen is het er toch niet koud, daarbij was de vindingrijkheid van sommigen merkwaardig. Van 
een grote blikken doos fabriceerden sommigen een soort kacheltje, de stofbuis werd gemaakt door 
aaneengeschoven blikjes en stak door het dak naar buiten. Meestal werd het verwarmd met aanmaak-
blokjes of doosjes waarmee we de gevechtsrantsoenen opwarmden. Sommige plantrekkers hadden 
zelfs een kleine voorraad mazout, hoe ze eraan geraakten was me een raadsel, waarschijnlijk met me-
deplichtigheid van de chauffeur die ‘s avonds het eten bracht. Het volstond om gedurende een paar 
minuten dit kacheltje te laten branden om gedurende uren warm te hebben. Soms brandde het ding zo 
hevig dat het schouwpijpje roodgloeiend stond. Zo zag ik gedurende een nachtpatroelje, wanneer ik 
omkeek, uit onze eigen stellingen hier en daar een gloeiend vlammetje in de duisternis opstijgen, af-
komstig van overijverige stokers. 
Er zullen nu een paar rustige maanden volgen. De vredesbesprekingen in Panmoendjom* zijn volop 
bezig en beide partijen hebben ongeveer hun definitieve opstelling bereikt. De vijandelijke beschie-
tingen zijn zeer sporadisch en grote aanvallen zijn er niet meer. Onze activiteiten zullen vooral be-
staan uit nachtelijke luister- en voorposten, patroeljes, hinderlagen en af en toe een grote raid op een 
vooruitgeschoven Chinese voorpost. Maar ook de vijand beoefent dezelfde bezigheden en hierbij zal 
af en toe, vooral ‘s nachts hevig gevochten worden waarbij ook de Belgen zware klappeen zullen in-
casseren. Voorlopig is ook de winter voor ons een harde tegenstander. 
 
Onze voorpost. 
Onze compagnie lag op een hoogte uiterst links van het Belgisch dispositief, de Imjinrivier vormde 
de linkergrens. Voor ons lag een gemijnde vallei, maar de uiterst linkse kant bestond uit een vlak stuk  
 

 

Oorspronkelijk was Panmunjeom een kleine verzameling van hutten en boerderijen, onge-
veer een kilometer ten noorden van de huidige plaats van het dorp. Vanaf 10 juli 1951 
werd in Panmunjeom onderhandeld over de beëindiging van de oorlog. Na 765 conferenties 
ondertekenden China, Noord-Korea en Verenigde Naties op 27 juli 1953 de wapenstilstand. 
Na het akkoord werden alle nederzettingen in de vier kilometer brede gedemilitariseerde 
zone gesloopt, ook Panmunjeom. Op de plaats waar Panmunjeom lag werd de wapenstil-
standscommissie gevestigd, de Military Armistice Commission. De plaats waar deze commis-
sie zich vestigde werd Panmunjeom genoemd, naar het dorp dat iets verder naar het noor-
den lag. Ook in de jaren na de wapenstilstand bleef Panmunjeom de locatie voor de onder-
handelingen over Korea. 

* Panmoendjom zoals Rik het schrijft is een belangrijke plaats in de Koreaanse oorlog. Hier 
twee foto’s, links uit 1951 en rechts zoals het nu is. 
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van ongeveer 400 m lang, het helde dan ineens steil naar beneden naar de Imjin toe. Daar lag onze 
voorpost. Alleen bij nacht werd die bezet met een tiental man, meestal van 2400 tot 0400 Hr. Bij ge-
vaar gebeurde dit gedurende de volledige periode van duisternis. 
Om onze voorpost te bereiken moesten we over een tweehonderd meter doorheen ons eigen mijnen-
veld. Iedere onderofficier kende de vrijgemaakte naderingsweg, herkenbaar aan bepaalde , opeenvol-
gende natuurlijke merkpunten op het terrein, zoals een boom, een struik of een hoop keien. 
Na enige tijd was dit paadje een goed zichtbaar wegeltje geworden, zelfs voor de Chinezen een goede 
naderingsweg. Daarom besliste de compagniecommandant om de doorgang te wijzigen. Onze pio-
niers maakten een nieuw pad vrij, waarna elke sectiecommandant en pelotonsadjunct deze bij dag 
moesten gaan verkennen. Het pad liep zigzag doorheen het mijnenveld met in iedere bocht een goed 
merkbaar voorwerp op het terrein. De eerste bocht was aan een hoop keien. Het leek eenvoudig ……. 
overdag! 
Het moest wel lukken maar de eerste voorpost na de verandering was voor ons peloton. Omdat het de 
beurt was aan korporaal Tuteleers en zijn sectie besloot ik mee te gaan om te helpen. Middernacht 
slopen een tiental schimmen geluidloos uit de stelling, de korporaal en ikzelf op kop. Wat overdag 
gemakkelijk scheen was in de duisternis andere koek. Af en toe geknield om de merkpunten beter 
tegen de hemel te zien afsteken vorderden we traag en behoedzaam… en toen kreeg ik kippenvel.. tot 
mij ontsteltenis bemerkte ik de hoop keien die ons van richting moest doen veranderen niet schuin 
voor ons maar schuin rechts van ons.... we waren te ver ! “Stop” siste ik naar achter. “Tut” zei ik stil-
letjes “We zijn mis”. Liggend, loerend vlak naast me vloekte hij zacht. De vijf eersten van de groep 
zaten zeker al in het mijnenveld. Iedereen voelde wel aan dat er iets fout zat en bewoog niet meer. Ik 
deed ieder om beurt voorzichtig naar achteren gaan. De enkele minuten die het gebeuren in beslag 
nam leken me uren. 
Elk moment verwachtte ik de verscheurende knal. Het grootste gevaar kwam van de struikeldraden 
die in verbinding staan met een anti-personeelsmijn. Bij het brutaal aanraken werd de mijn enkele 
meters omhoog gejaagd waarna ze ontplofte, met verschrikkelijke gevolgen. Maar alle liep goed af 
en ook de juiste weg vonden we terug. 
De voorpost zelf bestond uit enkele vervallen schutterskuilen in halve cirkelvorm met goed uitzicht 
naar voor en op de Imjinrivier. Iedereen bezette in stilte zijn aangewezen plaats. De mitrailleuze 
Browning werd op zijn driepoot geplaatst, moest dan tweemaal opgespannen worden voor het in-
brengen va de patroonband wat steeds een harde metaalklank veroorzaakte waarvan ik dacht dat zelfs 
de Chinezen het moesten horen. 
En dan volgde vier uur lang stil zitten, luisteren, loeren, koude lijden, de tijd verbijten, dromen van 
thuis, hoppen dat alles rustig blijft, af en toe een slapende wakker schudden tot uiteindelijk een zach-
te verlossende stem in de radio ruiste “ binnen komen”? En toen kwam Kerstmis. 
Zelfs aan het front voelden we de bijzondere sfeer rondom dit feest. We kregen beter eten, extra 
snoepgoed en enkele flessen Belgisch bier (Lamot). Maar ook de Chinezen wisten er alles van en 
soms grepen ze zulke nachten aan om ergens eens speciaal toe te tasten. In onze sector waren ze ech-
ter poeslief. Langs de plaatsen waar onze patroeljes geregeld langs kwamen legden ze allerlei snuis-
terijen, zakdoekjes, borstspeldjes voorstellend een vredesduif, en pamfletten waarin ze ons Zalig 
Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar wensten. Maar tevens trachtten ze ons over te halen het gevecht te 
staken en naar hen over te lopen. 
Maar ook met Kerstmis moest onze voorpost bemand worden en het was onze beurt. Om onze sectie 
oversten niet met een ondankbare karwei te belasten beslot ik zelf te gaan. Iets voor middernacht slo-
pen we in het wit gekleed door de ijskoude nacht naar de plaats van de voorpost. We installeerden 
ons stil en gelaten en luisterden. Er lag en dunne laag sneeuw waaraan ons achterste bijna vastvroor. 
Links van ons lag de Imjin, staalhard bevroren, als een zilveren lint dof te blinken onder een kille 
maan. 
Alles was zo rustig… en plots was er geschuifel alsof er een mortierbom aankwam. We krompen 
ineen… en dan bemerkte ik de uil die met zachte vleugelslag zich neerzette op een tak, van een ver-
minkte boom vlak boven me. 
Gedurende enkele ogenblikken bleef hij zitten zich waarschijnlijk afvragend wat die witte gestalten 
onder hem van plan waren. 
Even vluchtig en zacht als hij gekomen was verdween hij. 
Dat was mijn Kerstnacht 1951. 
          Wordt vervolgd 
          RIK WOUTERS 
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Voorbeeld van een Noord Koreaans propaganda pamflet. Bij een  jonge soldaat in de koude 
wordt en warme kertsmismaaltijd thuis voorgespiegeld met de raad ‘verlaat het slagveld in 
deze onjuiste oorlog’. 

 

 
Dit originele “ M.A.S.H. “ tafeltje is geschonken aan het Korea Museum in de kazerne van 3 Bn 
Para te Tielen door ons lid Eddy Leysen. Het comité van het museum is hem hier zeer dankbaar 
voor. 
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REÜNIE  PIONIERS VAN TIELEN 

In 2014 is het 40 jaar geleden dat de eerste Para Commando’s van Tielen zijn afgezwaaid. Met toe-
stemming van de Korpsoverste Lt Kol SBH Bart Verbist hebben enkele oudgedienden het initiatief 
genomen om deze pioniers met hun kader samen te brengen te Tielen in het Kw P. GAILLY nog 
steeds de thuisbasis van 3 Para. 
 
Over deze pioniers. 
Deze mannen maken deel uit van de lichting, Aug ’73 
tot eind Okt ’74, van de 22e Cie. Cie Comd was Kapt 
Willy Blommaert, 2IC is 1Lt Marc Jacqmin, CSM: 
1Sgt Maj Louis Meeus, Korpsoverste van 3 Para: Lt 
Kol SBH Verstraeten en de RSM is Adjt chef André 
Soenen (†).  
De basisopleiding gebeurde te Lombardsijde en na de 
brevetten is Tielen hun militaire ‘thuis’. Er zijn enkele 
primeurs in deze sessie. Behalve dat ze de eerste para-
commandos te Tielen zijn gaan ze ook als eerste 
Belgen het amfibisch oefenkamp te Texel volgen 
bij de Nederlandse mariniers. 
En net als hun collega’s uit de 21e eeuw, ondervin-
den ze aan den lijve wat ‘uitzonderlijke bedrei-
ging’ betekent. Na de terroristische aanslagen te 
Munchen in 1972 worden paracommandos ingezet 
om het vliegveld van Zaventem te bewaken en 
ook de nucleaire sites van Doel, Mol en Tihange. 
Ook onze pioniers nemen hier aan deel, dienst aan 
de natie is dus geen primeur in 2015. Enkele onder 
hen gaan zelfs mee naar de Sahel in het kader van 
voedselbedeling tijdens de extreme hongersnood destijds. 
 
Over deze dag. 
Samenkomst is rond 10h00 met een tas koffie en koek. Een blij wederzien voor velen. In het begin 

is het wat trachten elkaar te herkennen, al zijn 
velen onder hen contact blijven houden na hun 
legerdienst.  
Het bataljon heeft een programma voorzien. 
De pioniers bezoeken het museum, krijgen een 
briefing over de paracommandos  van deze 
tijd en maken kennis met de moderne bewape-
ning en nachtzichtapparatuur. Hier worden 
grote ogen getrokken, er is wat veranderd ge-
durende de jaren. 
Het middagmaal is een succes, de koks van 3 
Para zetten hun beste beentje voor, net alsof ze 
eer willen bewijzen aan hun voorgangers, een 
perfecte maaltijd. 
Na het programma is er tijd om na te kaarten 
wat daarbij is gedronken valt onder het motto: 
‘what happens in Tielen, stays in Tielen’. 
De ‘pioniers’ danken de Korpsoverste Lt Kol 
SBH Bart Verbist en zijn parachutisten voor 
deze mooie dag, en de VrKr voor het mogelijk 
maken van deze reünie. 
                                                                    

Pol Ooms 
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Algemene geschiedenis 

De dodendraad in twintig vragen 

 
1. Wat was de dodendraad? 

De dodendraad was een elektrische versperring aan de grens tussen België en Nederland tijdens WO 
I. Het was de grens tussen oorlog en vrede. Het was geen banale improvisatie of een experiment. Het 
aanwenden van dit wapen steunde op militair-wetenschappelijk onderzoek en op technische ervaring 
tevelde.

 

2. Waar stond de draad? 

De dodendraad werd opgericht van het Zwin in Knokke tot de voorsteden van Aken. Hij stond op 
Belgisch grondgebied, maar volgde niet heel nauwkeurig de grens. De grens tussen Knokke en het 
Drielandenpunt is bijna 450 kilometer lang. Om deze afstand wat in te korten, kwamen grote stukken 
Belgische grond achter de dodendraad te liggen. De vaak gebruikte benaming “niemandsland” is 
misleidend omdat dit van het binnenland afgesneden gebied door de Duitsers werd bezet als er bewo-
ning was. De inwoners zaten dan opgesloten tussen de dodendraad en de rijksgrens, die door het Ne-
derlandse leger met prikkeldraad was afgesloten. Mooie voorbeelden hiervan zijn de drie “bulten” in 
het noorden van de Antwerpse Kempen (Essen, Nieuwmoer en Wildert; Meer, Meerle, Meersel-
Dreef en een deel van Minderhout; Poppel, Weelde en Ravels). De bewaking van de 54 kilometer 

lange rijksgrens met Baarle-Nassau werd met de plaatsing van de dodendraad herleid tot 15,5 kilo-

meter. 

3. Wanneer werd de dodendraad opgericht? 

In april en mei 1915 werd gestart met de werkzaamheden. De versperring werd niet van west 
naar oost of omgekeerd opgetrokken. Op diverse plaatsen werd begonnen met de bouw van 
losse stroken. Sommige stukken waren volledig klaar in juni of juli 1915 (o.a. de strook tussen 
Minderhout en Arendonk, bij Maldegem, Boekhoute, Prosperpolder en Neerpelt). Andere volg-
den pas in augustus 1915. In Geistingen en Ophoven werd de draad pas medio 1916 opgericht. 

http://www.dodendraad.org/index.php/teksten3/algemene-geschiedenis
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In Zondereigen (Baarle-Hertog) werden de eerste palen en benodigdheden voor het plaatsen begin 
juli 1915 aangevoerd. Op 24 juli 1915 werd de draadversperring er van stroom voorzien. 

 4. Door wie werd hij opgericht? 

 
De dodendraad werd opgericht in opdracht van het Duitse bezettingsleger. Eerst werd het traject be-
paald en het terrein ontbost. Daarna werden Duitse geniesoldaten en vrijwillige Belgische werklieden 
aangevoerd. Sommige van deze Belgen hadden nooit handenarbeid verricht. Ze droegen fijne schoe-
nen en een slechte jas boven betere kleren. Wanneer ’s avonds de Duitse officier het verdiende dag-
loon wilde uitbetalen, bleef hij met de helft van het geld zitten. Een groot deel van zijn vrijwilligers 
was naar Nederland gevlucht. 
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5. Hoe zag de dodendraad eruit? 

Nadat het traject was vastgelegd, werden palen in de grond geheid. Het ging veelal om dennenhouten 
palen. Daarop werden porseleinen isolatoren geplaatst om de stroomdraden aan te bevestigen. Meest-
al telde de versperring vijf of zes draden, op een dertigtal centimeter van elkaar gespannen en beves-
tigd aan de Belgische kant van elke paal. Hoog daarboven waren nog twee draden aangebracht voor 
de stroomvoorziening: de Speiseleitung. In principe moest er gladde draad gebruikt worden van drie 
tot vijf millimeter doorsnede, maar de bouwers beschikten niet over een voldoende voorraad, zodat 
ook vaak prikkeldraad werd gebruikt. Aan beide zijden van deze versperring stond op ongeveer an-
derhalve tot drie meter afstand een evenwijdig lopende, ietwat lagere en stroomvrije prikkeldraadver-
sperring ter bescherming van mens en dier.

 

 6. Waarom werd deze versperring opgericht? 

 

De dodendraad kwam er omdat Duitse soldaten er niet in slaagden om de kilometerslange rijksgrens 
hermetisch af te sluiten. Veel mensen konden daardoor de grens overschrijden: vrijwilligers voor het 
Belgische leger, spionnen, bezorgers van clandestiene post, verzetslui, smokkelaars en vluchtelingen. 
Met de elektrische draadversperring werd het afsluiten van de rijksgrens geperfectioneerd. Bij dat 
alles moet men zich realiseren dat de bezetter van bij de aanvang van de oorlog natuurlijk geprobeerd 
heeft om de grens met Nederland af te sluiten door o.m. op de voornaamste doorgangswegen hinder-
nissen te plaatsen en de grens te laten bewaken door militairen. Elke poging om de grenzen herme-
tisch af te sluiten vereiste uiteindelijk een aanzienlijke hoeveelheid manschappen. Door de komst van 
de dodendraad waren er voor de bewaking minder Duitse troepen nodig.
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7. Waarom heeft Nederland nooit geprotesteerd? 

Nederland was als neutraal land verplicht om zijn grenzen te sluiten en te bewaken. De Duitse do-

dendraad heeft dit werk vereenvoudigd.  

8. Wat waren de gevolgen van het oprichten van de do-
dendraad? 

 
Door de plaatsing van de versperring was de gewone toegang tot Nederland volledig afgesloten. Het 
grensverkeer nam sterk af. Dat was voor de grensbewoners bijzonder pijnlijk. Hun vrienden en fami-
lieleden leefden immers in twee landen. Alle verkeer naar Nederland werd verboden of kon enkel 
geschieden onder strenge Duitse controle. Bezoek aan familieleden of vrienden “aan de overkant” 
hing enkel af van de willekeur van de plaatscommandant die mogelijks een schriftelijke - en overi-
gens te betalen - toestemming verleende om gedurende enkele uren of soms voor twee dagen het land 
te verlaten. In voorkomend geval moesten de Belgen via een door de plaatscommandant aangeduide 
poort het land verlaten en langs dezelfde poort terugkomen - waar alles uiteraard nauwgezet werd 
gecontroleerd en geregistreerd. Je kon na een kort bezoek aan bijvoorbeeld een ziek familielid ook 
maar best tijdig terugkomen, zo niet werden leden van het gezin gevangen gezet en werd er met fikse 
boetes gezwaaid. 

  

9. Wat waren de gevolgen voor de landbouwers? 

Landbouwers die akkers of weiden aan de overkant van de versperring hadden liggen, soms op 
slechts een paar honderd meter van hun hoeve, moesten niet zelden kilometers omweg maken om via 
een poort hun velden te kunnen bereiken - als ze er al de toelating voor kregen. Arbeiders die in Ne-
derland werkten, kregen meestal geen toelating om dagelijks de grens te overschrijden. Ze kregen de 
keuze: niet langer meer in Nederland gaan werken en in België blijven - zonder inkomen - of in Ne-
derland blijven werken, maar dan moesten ze daar verblijven en kregen ze de toelating om een of 
twee keer per maand naar België te komen. Sommige kinderen konden niet langer naar hun ver-
trouwde school gaan wanneer die aan de overkant van de versperring lag: dan maar naar een nadere 
school of helemaal niet meer naar school. 

  

10. Hoeveel dodelijke slachtoffers waren er in totaal? 

 

De cijfers van het dodental lopen uiteen van enkele tientallen tot minstens vijfduizend. Beide uiter-
sten zijn ongeloofwaardig. Belangrijk is de vraag welke overlijdens er geteld worden. Alleen de ge-
ëlektrocuteerde doden of ook zij die nabij de versperring zijn neergeschoten? Vanaf het begin van de 
oorlog of pas vanaf de oprichting van de dodendraad? Prof. dr. Alex Vanneste documenteerde vanaf 
de oprichting zo’n 850 dodelijke slachtoffers. Ongetwijfeld waren er meer. Er zijn echter weinig ge-
gevens hierover bewaard gebleven: België was bezet, de grensstreek was verboden gebied en de pers 
werd gecensureerd. Duitse verslagen van de grensbewakingstroepen zijn bijna allemaal verdwenen. 
De helft van de slachtoffers waren Belgen, een vierde Duitsers. De anderen zijn Nederlanders (10%), 
ontvluchte Russische krijgsgevangenen (10 %), Fransen (4%) en enkele slachtoffers van andere na-
tionaliteiten. Drie vierde is omgekomen ten gevolge van elektrocutie, 20% naar aanleiding van vuur-
gevechten in de onmiddellijke nabijheid van de versperring. Van de andere 5% kennen wij de doods-
oorzaak niet precies. 
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Bijna driehonderd slachtoffers zijn gevallen aan de Limburgse grenzen. Limburg was dan ook de 
provincie met het langste traject van de versperring: bijna de helft van de totale afstand van 332 km. 
Ruim tweehonderd doden zijn gevallen in de provincie Antwerpen, iets minder dan honderdzeventig 
in Oost-Vlaanderen en een dertigtal in West-Vlaanderen. Van bijna tachtig slachtoffers weten wij 
niet waar ze zijn omgekomen. Dat betekent dat er tijdens heel de periode dat de versperring aan de 
grens stond gemiddeld 2,4 slachtoffers per kilometer zijn gevallen. Het relatief grootste aantal viel in 
Antwerpen (2,74) en in Oost-Vlaanderen (2,67) en het kleinste in Limburg (2,1). 

 
 

11. Hoeveel doden vielen er aan de grens met Baarle-
Nassau? 

 

Nabij de rijksgrens met Baarle-Nassau zijn vierenveertig dodelijke slachtoffers uit de Eerste Wereld-
oorlog geteld en gedocumenteerd. Vier daarvan kwamen om het leven vóór de oprichting van de 
dodendraad en worden in onderstaande statistieken niet meegerekend. Er resteren dus veertig slacht-
offers of ongeveer 5% van het totaal aantal slachtoffers bij de dodendraad, wat overeenkomt met de 
lengte van het lokale traject (4,7% van 332 km). Landelijk zijn er gemiddeld 2,40 slachtoffers per 
strekkende kilometer dodendraad, nabij de grens met Baarle-Nassau bijna evenveel (2,58). Onder 
die veertig slachtoffers zijn zestien Belgen (40%), dertien Duitsers (33%), vijf Nederlanders (12%), 
twee Fransen (5%), twee Engelsen (5%) en twee Russen (5%). Ook hier benadert onze regio het lan-
delijk gemiddelde, al zijn er kleine afwijkingen. Er bevinden zich minder Belgen (-10%) en Russen 
(-5%) onder de doden, er stierven daarentegen meer Duitsers (+8%), Engelsen (+4%), Nederlanders 
(+2%) en Fransen (+1%). Op te merken valt dat de bronnen zich vaak tegenspreken over de doods-
oorzaak. We vermoeden dat vijfentwintig personen werden geëlektrocuteerd en veertien neergescho-
ten, waarvan negen door Duitse soldaten, drie door Belgische grensgidsen en twee door Nederlandse 
grenswachters. Bij één slachtoffer is de doodsoorzaak onduidelijk. 

12. Werden de mensen gewaarschuwd? 

Mensen uit de grensregio waren nog niet vertrouwd met de elektriciteit. Men kende het gevaar 
niet. Het is bekend dat mensen de draden handmatig getest hebben, meestal met de dood tot  
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gevolg. De Duitsers plaatsten beschermingsdraden aan weerskanten van de elektrische versper-
ring. Ze verklaarden de grenszone tot verboden gebied en hingen er witte bordjes, waarop in 
drie talen stond geschreven: “Hoogspanningsleiding, levensgevaar!”. Priesters waarschuwden 
de gelovigen vanop de kansel voor de gevaren van de dodendraad. Leerkrachten deden hetzelf-
de in hun klas. 

  

13. Wie was het jongste slachtoffer? 

 

De Nederlandse kleuter Peter Wuijts was maar 4 jaar oud. Op vrijdag 8 september 1916 kwam hij 
nabij grenspaal 187 in Bergeijk gruwelijk om het leven toen hij al spelend onder de draad probeerde 
te kruipen. Het gezin Wuijts woonde slechts op dertig meter van de dodendraad. “De vader, die het 
ongeluk zag gebeuren, wilde het kind van den draad nemen, doch werd door eenige personen tegen-
gehouden. Met behulp van een stok met gummie omwonden werd het kind van den draad gehaald. 
Een armpje was reeds doorgebrand, zoodat het handje op den grond viel.” In België verongelukten 
de broertjes 't Seijen in de nacht van 4 november 1917 bij de Driehoeven in Kalmthout. Carolus was 
13 jaar oud, Marcel 10 jaar. 

  

14. Waar vond het zwaarste grensincident plaats? 

 

In de nacht van 25 augustus 1917 vond achter het kasteel van Hoogstraten het meest dodelijke treffen 
plaats tussen Duitse grensbewakers en Belgische vluchtelingen. Bij een schietpartij kwamen maar 
liefst vier personen om het leven: Max Skölle (een 56-jarige Duitse soldaat), de 16-jarige Charles 
Farcy uit Molenbeek, zijn broer Henry en de 37-jarige Antoon Van Den Broeck uit Antwerpen. 
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15. Hoe werd de dodendraad bewaakt? 

Op vijftig tot honderdvijftig meter van elkaar stonden en/of patrouilleerden constant schildwachten. 
’s Nachts werd het aantal grenswachters verdubbeld en werd meer gepatrouilleerd. Duitse soldaten 
kregen de opdracht om na een niet beantwoorde waarschuwing onmiddellijk te schieten. Alleen 
mochten zij nooit in de richting van Nederland vuren. De soldaten wandelden van het ene schakel-
huisje naar het andere. Wanneer twee grensbewakers elkaar halfweg ontmoetten, maakten ze rechts-
omkeer. Wachtbeurten bleven tot op het laatste moment geheim. Langs de versperring lagen er ook 
mijnen. Op sommige plaatsen hadden de grenswachters grote zoeklichten opgesteld om ’s nachts de 
omgeving beter in de gaten te houden. Overdag hingen er luchtballonnen boven de versperring om 
mensen op te sporen. In de schakelhuisjes stond nog wat technische of regelapparatuur, o.m. een sys-
teem waardoor de grensbewakers konden vaststellen wanneer er sabotage was. In voorkomend geval 
moest een grenswachter met de fiets langs de versperring tot op de plaats van het incident rijden en 
meteen terugkomen om zijn oversten te verwittigen. Via een veldtelefoon konden hogere oversten 
over een en ander geïnformeerd worden. Tijdens de winter van 1917-1918 werd de communicatie 
langs de dodendraad nog verbeterd. De Duitsers installeerden in Kalmthout een radio-installatie 
waarmee in een mum van tijd alarm geslagen kon worden. De radiokamer voor het grensgebied nabij 
Baarle-Nassau bevond zich in het Withof te Minderhout. Aan de andere kant van de rijksgrens pa-
trouilleerden Nederlandse soldaten in groten getale. Zij hielden iedereen aan die niet met hun wetten 
in regel was en aarzelden niet om van hun wapens gebruik te maken. 

16. Hoeveel stroom stond er op de draden? 

 

De sterkte van de stroom bedroeg tweeduizend volt. Of de Duitsers er altijd in slaagden om een do-
delijke hoeveelheid spanning op de draad te hebben, valt te betwijfelen. Grensgids Jan Vleugels ver-
meldt in zijn boek “De rakkers der grenzen” drie grenspassages waarbij hij de stroom had gevoeld. 
Wanneer er geen spanning op de draden stond, was dit voor velen een buitenkansje. Sabotage kon de 
oorzaak zijn. Soms haalden de Duitsers zelf de stroom van de draad, bijvoorbeeld wegens een hevig 
onweer. 

  

17. Waar kwam de elektriciteit vandaan? 

In België waren er nog geen elektriciteitscentrales zoals dat nu het geval is: enkel een paar bedrijven 
beschikten over installaties om elektriciteit te genereren voor eigen gebruik. In de Voerstreek en het 
zuiden van Limburg werd beroep gedaan op een transformatorhuisje in Reutershag (tussen Vaals en 
Aken), vanwaar een rechtstreekse voedingskabel naar België liep. Voor de zone van Kanne tot 
Maaseik werd op dezelfde centrale gerekend, maar ook op twee andere elektriciteitscentrales: die 
van de buskruitfabriek van Kaulille en die van de houtzagerij van de familie Emsens in Lommel-
Stevensvennen. Voor de zones van Maaseik tot Lozen en van Lozen tot Lommel-Stevensvennen re-
kenden de Duitsers eveneens op deze twee Noord-Limburgse bedrijven. De voeding voor de zone 
van Lommel-Stevensvennen tot Minderhout kwam eveneens van Kaulille en Lommel-
Stevensvennen, maar ook van een transformatorhuis bij Kapellen. De zone van Minderhout tot aan 
de Schelde, werd bediend door het transformatorhuis van Kapellen. De precieze bronnen voor het 
traject ten westen van de Schelde zijn minder goed gekend. Het blijkt dat hier beroep werd gedaan 
op kleinere centrales van bedrijfjes langs de Zeeuws-Vlaamse grens, o.a. een onderstation in Zelzate, 
een fabriekje in Moerbeke, enz.  
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Langs de versperring werden Schalthäuser gebouwd. Dit waren schakelhuisjes waarin technische ap-
paratuur werd ondergebracht en die tevens dienden als wachtlokaal voor de grenswachters. Van de 
Schelde tot aan het Drielandenpunt stonden er meer dan honderd. Gemiddeld bedroeg de afstand tus-
sen twee schakelhuisjes tussen anderhalve en tweeëneenhalve kilometer. Tussen Knokke en de Schel-
de blijken er volgens zeer recent archiefonderzoek niet systematisch schakelhuisjes te zijn geweest: 
hier en daar stond er wel iets dat erop leek, maar de schakelinstallaties waren bescheidener en talrij-
ker en waren ondergebracht in kleinere barakjes of ontruimde woningen. Dat kwam o.i. vooral door 
het feit dat de elektriciteitsvoorziening er anders was georganiseerd en meer moest steunen op kleine-
re en wisselende centrales. Uit een analyse van de kaarten blijkt men wisselstroom te hebben ge-
bruikt, meer speciaal draaistroom.  

 

18. Hoe kon men legaal de dodendraad passeren? 

 
In de dodendraad waren poorten aangebracht: Zivildurchläße bestemd voor de doortocht van burgers 
en Militärdurchläße voor militairen. Over de ganse grens moeten er zowat vijfenzeventig poorten zijn 
geweest: vijftig alleen voor militairen, negen alleen voor burgers en zestien met een dubbele functie. 
Deze doorgangen lagen meestal op belangrijke wegen of aan een spoorweg en werden uiteraard 
streng bewaakt. De poorten waren in de eerste plaats noodzakelijk om toegang te krijgen tot het 
“niemandsland” tussen de dodendraad en de rijksgrens. Daarnaast konden burgers (mits een Passier-
schein van de plaatscommandant naar Nederland reizen), al was de kans niet groot. Op 26 januari 
1915 besloot de bezetter om geen Passierschein meer te overhandigen aan Belgische mannen tussen 
zestien en vijfenveertig jaar omwille van het risico dat zij het Belgische leger zouden vervoegen. Om 
strategisch-militaire redenen tenslotte wilden de Duitsers niet alle toegangswegen naar Nederland 
afsluiten. Je wist maar nooit hoe de relaties tussen Nederland en Duitsland of tussen Nederland en 
België tijdens de oorlog konden evolueren. 
 

19. Hoe slaagde men erin illegaal de dodendraad te pas-
seren? 

 

Grensbewoners verzonnen allerlei technieken om alsnog voorbij de dodendraad te geraken. De meest 
interessante wijze bestond erin de Duitse grenswachters om te kopen. In ruil voor wat geld werd afge-
sproken om op een bepaald ogenblik de spanning op de draden gedurende een kwartiertje af te zetten. 
Velen zijn op die wijze aan de overkant geraakt, maar velen werden ook verraden door de grenswach-
ter waarmee was afgesproken. Daarnaast kon men proberen de versperring te ontwijken door bijvoor-
beeld door een duiker, riool, afvoerbuis of kanaaltje onder de versperring te kruipen. Vaak maakte 
men ook gebruik van stokken die aan de bovenzijde een geïsoleerd U-profiel hadden: daarmee kon 
men de onderste draad een tiental of twintigtal centimeter naar omhoog duwen, zodat er meer plaats 
was om er onderdoor te kruipen. In de aanvangsperiode vluchtten ook tal van mensen door de mer-
gelgrotten bij Kanne en Riemst, met toegangen en uitgangen zowel in België als in Nederland. Na 
enige tijd hadden de Duitsers een en ander door en metselden ze de toegangen tot de mergelgrotten 
gewoon dicht. Sommige probeerden met een ladder over de versperring te geraken. Daar gebeurden 
evenwel nogal wat tragische ongevallen mee. In de Voerstreek, maar ook op andere plaatsen, spron-
gen vluchtelingen met een polsstok over de versperring. Soms werd een ton, waarvan onder- en bo-
venkant waren weggeslagen, onder de onderste of tussen de onderste en de tweede draad geschoven, 
zodat men er vrij veilig door kon kruipen. Dat gebeurde ook wel eens met een mand waarvan de bo-
dem was weggeknipt of een houten bak zonder bodem. De handigste variant hierop was het gebruik 
van een houten fietsvelg die tussen de onderste en de tweede draad werd opgespannen: zo ontstond 
een vrij brede opening waardoor zelfs onervaren lieden vrij veilig door de draden konden geraken. 
Elementair was het gebruik van wollen dekens: men wikkelde een deken rond een draad en een ander 
rond de erboven of eronder liggende draad, zodat men tussen de dekens naar de andere kant kon krui-

pen. Interessanter was het gebruik van rubber.   
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Wanneer een rubberen mat van één tot anderhalve meter onder de onderste draad werd geschoven, 
konden vluchtelingen redelijk veilig op de mat gaan staan en door de draden heen kruipen, ze konden 
de draden zelfs vasthouden op voorwaarde dat ze met de voeten op de rubberen mat bleven staan. 
Grensgidsen die vluchtelingen of spionnen door de versperring hielpen, beschikten daarenboven over 
rubberen handschoenen en laarzen, soms zelfs over rubberen pakken. Goed beschermd met rubberen 
handschoenen gebruikten zij ook vaak een aan de handvaten geïsoleerde hefboomkniptang om de 
draden door te knippen. Deze techniek was evenwel niet zonder gevaren, want van zodra een draad 
was doorgeknipt ging er bij de grenswachters een alarm af. Tot slot was er het “passeursraam”, een 
houten plooibaar raam met geïsoleerde boven- en onderkant. Dat werd tussen de draden gespannen, 
waarna de “passeur” naar de andere kant kon kruipen. 

20. Wanneer werd de dodendraad afgebroken? 

De dodendraad werd na de Wapenstilstand door de Belgische overheid als oorlogsbuit beschouwd, 
maar bleek op veel plaatsen al verdwenen. In Weelde-Statie (Ravels) werd de dodendraad een paar 
dagen voor het einde van de oorlog gesloopt. Het materiaal werd door landbouwers hergebruikt om 
hun weilanden te omheinen. Maar niet overal was de dodendraad zo vlug opgeruimd. Landbouwer 
Jan Van Looveren uit Meer wilde op 12 november 1918, de dag na de Wapenstilstand, zijn ouders 
gaan opzoeken die in een boerderijtje in de Beemden in Wuustwezel woonden. Op Gestel in Meer 
(Hoogstraten) probeerde Jan om tussen de draden te kruipen. Blijkbaar dacht hij dat de Duitsers de 
stroom hadden uitgeschakeld, want met zijn twee handen nam hij de stroomdraad vast. Hij werd wel-
licht het laatste slachtoffer van de versperring, nog wel na het beëindigen van de oorlog! 

Bronnen:- Prof. dr. VANNESTE A., “Spanning op de rijksgrens van Knokke tot Gemmenich, 1915
-1918” in JANSSEN H. (ed.), Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlandse grens, Baarle-
Hertog-Nassau, Heemkundekring Amalia van Solms, 2013; hoofdstuk 12. 
- JANSSEN H., “Dodendraadslachtoffers aan de rijksgrens met Baarle-Nassau” in JANSSEN H. 
(ed.), Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlandse grens, Baarle-Hertog-Nassau, Heem-
kundekring Amalia van Solms, 2013; hoofdstuk 15. 
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Wordt mijn partner uit de gezinswoning gezet bij mijn overlijden? 

U bent niet gehuwd of wettelijk samenwonend met uw partner en jullie wonen samen in een woning 
die eigendom is van u alleen. Bij uw overlijden zullen uw erfgenamen uw partner die u achterlaat uit 
de gezinswoning kunnen zetten. Indien u dit wenst te vermijden zijn er een aantal oplossingen voor-
handen die we hieronder voor u uiteen zetten.  
Een eerste optie ter bescherming van uw langstlevende partner is het opmaken van een testament 
waarin u het levenslange of tijdelijke vruchtgebruik over het pand na uw overlijden nalaat aan uw 
partner. Hierbij zal de gezinswoning vrijgesteld zijn van successierechten indien u reeds meer dan 3 
jaar samenwoonde voor het overlijden. Met deze methode dient er wel extra aandacht besteed te wor-
den aan eventuele reservataire erfgenamen zoals uw kinderen. 
Een andere optie is het afsluiten van een huurcontract. Dit huurcontract zal ingaan op het moment 
van uw overlijden en kan een vooraf bepaalde looptijd hebben of kan levenslang lopen. Door het be-
staan van dit huurcontract zal uw partner moeilijk uit de gezinswoning gezet kunnen worden. Nadeel 
hierbij is evenwel dat er aan dit huurcontract ook een huurprijs verbonden is die in verhouding dient 
te zijn met de waarde van het betreffende pand.  
Een derde mogelijkheid is het geven van een koopoptie. Door deze koopoptie zal uw partner bij uw 
overlijden de mogelijkheid krijgen om de woning in vruchtgebruik of in volle eigendom aan te kopen 
tegen een vooraf bepaalde prijs. Ook hierbij is het belangrijk dat deze prijs in verhouding is met de 
waarde van het betreffende pand.  
Een andere optie is om tijdens uw leven reeds 50% van de gezinswoning te verkopen aan uw partner. 
Hierbij kan er een beding van aanwas opgenomen worden in de koopakte waardoor bij een overlijden 
de langstlevende partner de volle eigendom of het vruchtgebruik over het gedeelte van de gezinswo-
ning van de overledene zal verkrijgen.  
U kan natuurlijk ook nog steeds opteren om te huwen of wettelijk samen te wonen. Hierdoor zal uw 

partner bij uw overlijden automatisch het levenslange vruchtgebruik verkrijgen over de gezinswo-

ning waardoor hij/zij levenslang in de woning zal kunnen blijven wonen.  

Hoe uw vastgoed voor de langstlevende te regelen met vrijstelling van suc-

cessierechten? 

Koppels willen elkaar zoveel mogelijk beschermen bij een overlijden. De langslevende wenst maxi-

male controle te behouden over het vermogen, zonder daarbij veel successierechten te moeten beta-

len. In een huwelijkscontract worden meestal een keuzebeding en verblijvingsbeding opgenomen om 

de langstlevende echtgeno(o)t (e) veilig te stellen. Deze planningstechnieken brengen echter hogere 

successierechten met zich mee. 

Wil u de maximale controle voor de langstlevende behouden én successierechten besparen, dan dient 

u een stap verder te gaan dan de klassieke bedingen in het huwelijkscontract. U werkt namelijk het 

best met een bijzonder keuzebeding. Dit bijzonder keuzebeding plaatst de gezinswoning in de kavel 

van de eerstvolgende echtgeno(o)t ( e ) .De vrijstelling van successierechten tussen echtgeno(o)te(e)n 

voor de gezinswoning, het bijzonder keuzebeding en het testament  worden dan gecombineerd toege-

past. Op die manier wordt onroerend goed tot een gelijkaardige waarde van de gezinswoning vrijge-

steld van successierechten voor de langstlevende echtgeno(o)t ( e) . Indien u ook de successierechten 

wilt drukken die uw kinderen zouden moe-

ten betalen bij het overlijden van de langsle-

vende, kunt u ervoor kiezen hen bij een eer-

ste overlijden al te betrekken bij de verde-

ling van het onroerend vermogen. Voor 

meer informatie contacteer vrijblijvend:  
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Dat is wat ik in mijn leven al regelmatig 
gedaan heb. In mijn sportloopbaan was 
de uitdaging trachten de andere te over-
winnen. Maar ook tijdens meerdere gele-
genheden heb ik altijd geprobeerd om 
een uitdaging succesvol te beëindigen. 
Rotsen beklimmen, dodentocht Bornem 
100 km stappen, te voet naar Santiago 
Compostella of zelf uit een vliegtuig 
springen.Al deze uitdagingen heb ik aan-
gegaan met volle overtuiging en totale 
inzet.  
  
Sinds enkele jaren ben ik lid van de 
“Vriendenkring 3 Para” in Tielen. Mijn 
respect voor deze militaire elitegroep is 
heel groot. Dit zijn heel bijzondere men-
sen . Vriendschap staat heel hoog in hun 
vaandel geschreven en zij gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Het spreekwoord “Een voor allen en 
allen voor een “ is er vanaf hun opleiding echt ingebakken. Voor mij is het een grote eer om als niet 
Para in deze groep aanvaard te zijn. Maar om er echt bij te horen moet men zeker eens samen met hen 
optrekken in moeilijke omstandigheden. Heel graag ben ik dan ook akkoord gegaan met hun vraag 
om mee op hun winterbivak in de Ardennen te stappen .Was dat een slimme keuze van mij ? Ga ik dat 
aankunnen ? Is het niet de uitdaging teveel ? Ga ik op mijn 68 jarige leeftijd dit nog kunnen volhou-
den ? Allemaal vragen die tijdens het 3 daagse winterbivak van 6 tot 8 februari 2015 zullen beant-
woord worden . Er staat een nachttocht op het programma als ook een zoektocht van + 20 km . 

 
Vrijdag 6 februari  
 
Vandaag trekken wij per auto naar de Ardennen. Ik 
ben ingedeeld in de groep bestaande uit mijn goede 
kameraad R.(ex beroeps-paracommando) + P. (ex 
RSM beroeps-paracommando), L. en J.(ex-
Paracommando) . R. is even oud (jong) als ik en 
heeft in het verleden in heel wat tussenkomsten in 
het buitenland zijn leven op het spel gezet voor ons 
landje België. Een echte militair die voor weinig 
bang heeft ,heel intelligent is  en echt alles weet wat 
nodig is om een moeilijke situatie te overwinnen. 
Aan deze 4 mannen ga ik vanaf nu vrijdag tot zon-
dag mijn lot verbinden en hopen dat ik hen kan vol-
gen.  
 
Aangekomen in het basiskamp “Francopol” nabij 
Spa stellen wij vast dat er een heel pak sneeuw ligt 
(+- 40 cm) . In een klein busje worden wij met 8 per-
sonen gedropt op een landweg in de bossen . Rond 
22 uur vertrekken wij aldaar nadat wij onze coördi-
naten gekregen hebben en R. en J. de nodige bereke-
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ningen gedaan hebben. Het is stikdonker en al-
leen met de verlichting van onze pillichten op 
ons hoofd kunnen wij iets zien . In 40 cm verse 
sneeuw ! zoeken wij onze weg en dat is niet ge-
makkelijk omdat men bij elke stap zijn voet heel 
hoog moet opheffen om door te kunnen gaan . J. 
geeft ons een beetje moed door te zeggen “Dit 
zwaar stuk is maar 500 m lang” ha ha dat zal 
wel? Volgens mij was het minimum 1,5 km ! 
Daarna weer gewoon verder ploeteren tot wij na 
1.30 uur stappen ons bivak voor de nacht gevon-
den hadden. In het midden van een dicht bos 
moesten wij ons tentje opslagen dat wij in onze 
rugzak tot daar gedragen hadden met ook de an-
dere spullen die wij deze dagen nodig gaan heb-
ben om dit allemaal te doorstaan . Wij , R. L. en 
ik , zetten onze tent ,rollen onze matten en slaap-
zakken uit . Het was heel koud deze nacht – 8° ! 
Na nog een borreltje gedronken te hebben krui-
pen wij dan ook tegen 24 uur in onze bivaktent 
te midden van de sneeuw. Al snel stel ik vast dat 
dit zeker niet mijn nachtje wordt. Toevallig lig 
ik op een boomwortel die tot onder onze tent 
komt juist op mijn slaapplaats, is mijn geleende 
slaapzak niet geschikt voor deze extreme minus 
temperaturen en beleef ik al zo een horrornacht 
waar ik door de kou praktisch geen oog dicht 
doe.  
 
Zaterdag 7 februari  
 
‘ s Morgens rond 7.30 uur kruip ik met de anderen uit de tent en zetten R. en L. hun gamel met water 
op een minivuurtje om thee of koffie klaar te maken om een beetje te kunnen ontdooien . Na enkele 
minuten is het water bijna klaar maar stoot ik door een domme beweging met mijn voet de gamel 
van R. van het vuur en alles dus op de grond . De eerste grove fout van mij na een nacht om nooit te 
vergeten met wind ,koude, sneeuw en boomwortel pf pf… . Ik verontschuldig mij bij R. en krijg dan 
toch nog een kop thee . Mijn bevroren handen opwarmend denk ik even terug in mijn leven en stel 
vast dat het juist 50 jaar geleden is dat ik tijdens mijn legerdienst op maneuvers in “Vogelzang” ook 
tijdens de winter in zo een tentje geslapen had . Ik was toen wel 18 jaar jong ! Wij breken de tent af 
en tassen onze spullen in de rugzak die wij verder meedragen of in een plastiek zak die wij met een 
jeep meegeven naar het grote bivakkamp. Onze groep vertrekt met volle moed in de sneeuw maar 
met mooi weer en onder een prachtige zon . Tijdens het stappen kijk ik toch nog geregeld rond en zie 
een bijzonder mooi winterlandschap wat precies uit een kerstkaart geknipt is . Toch wordt het terug 
heel zwaar en soms heel glad en gevaarlijk.  
 
Rond de middag komen wij in een dal aan met een mooie waterloop. Wij volgen deze tegen de 
stroom op ,de berg naar boven. Dus nog maar eens klimmen en ik krijg het moeilijk . Maar ik vecht 
mij naar boven meestal achter J. en R. die het tempo aangeven . Zij gaan snel en ik moet regelmatig 
een beetje lossen . Eindelijk komen wij aan de middag rust post aan waar soep voorzien is, 20 minu-
ten rusten en weer verder en nog eens in de diepe sneeuw tot wij niet verder konden door een prik-
keldraad-afsluiting . Maar geen probleem voor een Para’s als L. Met een echte para-truck en wat 
klim-werk raken wij door dit hindernis. Nog iets verder en daar is ons laatste coördinatiepunt . Rond 
15 uur komen wij in onze hoofdbivak “Francopol” ,een oude hoeve aan. In het deel waar juist her-
stellingen bezig zijn kunnen wij onze matten en slaapzak plaatsen . Leuk … op de betonnen vloer 
maar wel binnen en uit de wind. Op dit moment voelde ik overal de pijn ( rug en benen) maar de 
zware tocht van een 20 tal km was voorbij en ik had het gehaald ‘YES’ . Door deze gedachte kon ik 
me recht houden en ben met mijn kameraden even gaan vieren door kort achter elkaar enkele pintjes 
bier te nuttigen en na te praten over gisteren en vandaag . Tegen 18 uur was het buffet opgesteld en 
konden wij gaan eten. En of het gesmaakt heeft ! Ik was wel niet de enige die moe was na deze zwa-
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re lichamelijke maar vooral ook mentale 
inspanning . Voor mij was het een over-
winning op mezelf . Ben heel diep moeten 
gaan tijdens deze tocht en heb vastgesteld 
dat dit ook door de anderen gewaardeerd 
werd. Maar mijn bewondering voor deze 
mannen is bij mij nu nog gegroeid. Uit-
houding, doorzettingsvermogen, mentale 
en lichamelijke kracht ,discipline en 
vriendschap tekenen deze ex Paracom-
mandos uit !  Het is nog maar 21 uur als 
ik in mijn slaapzak kruip, L. slaapt al, de 
anderen hadden nog voldoende kracht 
voor één of twee laatste drankjes.  
 
Zondag 8 februari 
     

Bij het opstaan om 7 uur krijg ik een korte opmerking van mijn maat L. dat er iemand heel hard ge-
snurkt had deze nacht ,met een knipoog naar mij. Misschien was ik wel de dader ? Door de tocht 
oververmoeid en dan nog wat alcohol bovenop ,was ik zo moe dat ik zelf de beton waar ik op sliep 
niet voelde en lekker geslapen heb en dus misschien ook ten koste van mijn kameraden. Na een goed 
ontbijt, met spek en eieren, vertrokken wij dan terug voor de laatste tocht van een 8 tal km in groep 
en rij van 3.  
 
Alle deelnemers aan dit kamp ,+ - 60 personen , namen deel aan dit sluitstuk . Achter 2 doedelzak-
spelers marscherden wij door eerst een stuk bos en daarna het dorpje Ster waar onze muzikanten vol-
op en prachtig spelden op hun instrumenten . Tijdens deze mars had ik tijd om nog eens na te denken 
over dit weekend en met voldoening vast te stellen dat er toch nog andere dingen in het leven zijn als 
bijvoorbeeld gewoon thuis zitten, TV kijken, wat feesten en niets doen omdat men iets ouder is als 
sommige anderen of zich zelf al heel oud voelt. 
Doe iets en blijf bezig zolang als je kan ! Maar ook heb ik gevoeld dat er nog vriendschap en hulp-
vaardigheid onder de mensen kan bestaan en dan zeker onder militairen en ex-militairen !!! Deze eli-
te-eenheid Para-commandos is daar het mooiste voorbeeld van. 
Ik ben dan ook blij dat ik deel mag uitmaken van de “Vriendenkring 3 Para Tielen”. Acht leden van 
onze groep hebben elkaar beter leren kennen tijdens deze 3 dagen in de kou van de Ardennen een 
toffe kameraadschap opgebouwd .  
Bedankt daarvoor !!!!!   

Jos  Augustus   
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Leerlingen BUSO Kristus koning maken 
oorlogsmonument 
 
Wij mochten volgend schrijven ontvangen van de schooldirectie wegens onze deelneming aan deze 
viering. 
 

Graag hadden wij U via deze weg nog eens uitvoerig bedankt voor Uw aanwezigheid in onze school 
op dinsdag 27/01/2015.  
Zowel de leerlingen als de leerkrachten vonden het een prachtige ervaring om met jullie aan tafel te 
zitten, te praten, verhalen te aanhoren en de onthulling mee te maken. Uw aanwezigheid was echt wel 
een meerwaarde voor de leerlingen en voor de onthulling van ons pop-up monument.  
Omdat het niet alleen voor ons een belangrijk moment was, was er ook media aanwezig en zij heb-
ben er uitvoerig verslag van uitgebracht, zowel op de regionale televisie ATV als in de geschreven 
pers. 
Het monument is ondertussen terug verhuisd naar onze school en heeft er een centrale plaats gekre-
gen in onze hoofdgang.  

De leerlingen gaan er de ko-
mende week aan de rest van de 
school de nodige uitleg bij ge-
ven zodat iedereen het kunst-
werk heeft gezien.  
Natuurlijk zullen wij ons nog 
verder voorbereiden naar aan-
leiding van onze reis van 5 tot 
en met 10 mei 2015 naar Polen.  
 

Acht leerlingen van het vierde 

jaar Hoeklassen van het BUSO 

Kristus Koning in Sint-Job cre-

ëerden het monument in het 

kader van het herinneringspro-

ject Trein der 1000. Van 5 tot 10 mei bezoeken Belgische leerlingen en jongeren uit een tiental Euro-

pese landen Auschwitz, een van de meest beladen plaatsen uit de geschiedenis, , onder wie ook ze-

ventien leerlingen van Kristus Koning. 

De locatie waar het pop-upmonument tijdelijk staat, is niet zomaar gekozen. "De tapsluisbunker, die 

in de tweede helft van de jaren dertig is gebouwd om het waterpeil van de Antitankgracht te regelen, 

speelde later ook een rol in de oorlog die zeventig jaar geleden werd beëindigd", weet eerste schepen 

Daan De Veuster (CD&V). 

"In feite zijn er veel te weinig van zulke activiteiten, nochtans bevestigt de actualiteit de zinvolheid 

ervan", meent directeur Koen Bernaers van het BUSO Kristus Koning. "De gevaren van fanatisme, 

radicalisme, volkerenhaat, oorlog en genocide zijn nooit ver weg. Alert zijn is de boodschap en een 

van die middelen is om onze schoolgaande jeugd te wijzen op die gevaren." 

 

Met vriendelijke en dankbare groeten 
Ingrid Vandeputte 
Kobe Wouters 
Patrick Van Buyten 
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JANUARI 1960 – EERSTE VERJAARDAG VAN HET BATALJON. 
VERDERZETTING DER MANOEUVRES EN OEFENINGEN. 
 
Op 7 januari 1960 vat het «14de Detachement» zijn terugkeer naar België aan; het aankomende «16de 
Detachement» wordt naar Kamina getuurd. Wat ons, het «15e Detachement» betreft: we blijven in 
Kitona waar de opleiding gewoon wordt verder gezet. Op 11 januari gaan op de basis de festiviteiten 
door, n.a.v. de eerste verjaardag van de oprichting van het «4 Bon Commando». Bij die gelegenheid 
maak ik er de mannen attent op «onder welke uitzonderlijke omstandigheden ons bataljon in januari 
1959 was opgericht, de dag na de oproer in Leopoldstad.» En natuurlijk verwijs ik ook naar «het 
glorierijke ontstaan van het Regiment Para-Commando.» In het hoofdartikel [van Bilulu] van 15 
februari geef ik een overzicht van hoe het verdere verloop van het trainingsprogramma er voor de 
komende weken zal uitzien. 
 
Sinds de eerste verjaardag van het bataljon en de tijdelijke windstilte naar het jaareinde toe, blijkt 
het jaar 1960 vol energie van start te gaan met een heropleving van de trainingen. De maand januari 
begint namelijk met een hele reeks oefeningen op het echelon «peloton én compagnie.»  
 

 
Alarmoefening «Kitona-Leopoldstad»: stortbuien bemoeilijken de oefening (foto Vitse G.) 
 
We beginnen met de aflossing van de 2de Compagnie [2deCie] door de Stafcompagnie. Een opmer-
king: verdiende felicitaties voor de 2deCie wat hun prestaties in Leo betreft. Deze eenheid had zich 
daar door zijn disciplinair gedrag, door zijn houding en zijn durf meer dan onderscheiden. Het voor-
beeld is gesteld; er rest de Stafcompagnie enkel nog maar om diezelfde weg in te slaan. 
De 1ste Compagnie [1steCie] had het manoeuvre «Chindwin» op een briljante manier uitgevoerd: 
deze operatie ging op 40 km van de Basis van start met een parachutage van de hele compagnie met 
volledige bewapening en uitrusting. De volgende dag werd de compagnie bevoorraad via de lucht. 
De hele duur van dit driedaagse manoeuvre verliepen in ongunstige klimatologische omstandighe-
den. Ondanks deze tegenslagen echter, waren er verder geen problemen en kon men vaststellen dat 
de 1steCie «blok» vormde achter zijn chefs. Het verheugt mij dit hier toch even te kunnen onder-
lijnen. 
Wat de 2deCie betreft: ook deze had het manoeuvre «Ardennen» perfect uitgevoerd op een terrein 
dat bij hen zeker herinneringen opriep aan de pracht van de magnifieke streek in het zuidoosten van 
ons niet minder mooie België. Gelukkig viel het weer tijdens de oefening nog enigszins mee. De 
regen zorgde uiteraard voor enige verfrissing maar zorgde tevens voor een doorweekt terrein dat, 
[wat dit laatste betreft] op zich al heel zwaar is. Zeer mooie operationele oefening mét parachutage 
van manschappen, materieel en proviand. De sprongen van januari kenden geen enkel accident, dit 
ondanks het feit dat de toegestane weerkundige omstandigheden niet zelden de uiterste limiet be-
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reikten. Bravo aan onze despatchers en piloten. 
 

Buiten enkele oefeningen, uitgevoerd per compagnie en die zich afspeelden binnen de strikte be-
grenzingen van de Basis en de compagnieaflossingen in Leopoldstad, is het dagelijkse leven in ons 
kwartier tamelijk monotoon. COMETRO eist namelijk een maximale beschikbaarheid der troepen, 
welke klaar moeten staan om binnen de korst mogelijke tijd tussenbeide te kunnen komen.  
 
Inderdaad, de politieke situatie in het land en vooral dan in Beneden-Kongo, waar het ABAKO 
niets onverlet laat om zich met hun acties en manifestaties te laten opmerken, is niet bevorderlijk 
voor enige geruststelling. Zonder dat men de toestand nu weliswaar als «echt explosief kan gaan 
noemen.» Het gezag van de gewestbeheerders werd meer en meer een «papieren gezag.» De voor-
rechten en mogelijkheden waarover ze beschikken komen steeds meer in handen van het ABAKO; 
de zwarte bevolking doet steeds minder beroep op de diensten van de beheerders, wat volledig in 
de kaart van het ABAKO speelt. Deze politieke partij heeft het lef om elk familiehoofd de verplich-
ting op te leggen om zich aan te sluiten bij de partij; onnodig hierbij te zeggen dat elke geldelijke 
bijdrage die geïnd wordt dient, om de partij van alles te voorzien wat ze nodig heeft om haar anti-
Belgisch programma verder uit te breiden. Ze hebben hun eigen rechterlijk orgaan opgericht en 
hebben zelfs de brutaliteit om bepaalde leden van de Metropolitaanse Strijdkrachten voor hun tri-
bunaal in Banana te dagen. Het is hier onnodig te zeggen dat kolonel Desmet strenge orders uit-
vaardigt, opdat er nooit een militair voor deze marionettenrechtbank zou dienen te verschijnen. 

 
Alarmoefening «Kitona-Leopoldstad». Hard 
labeur voor de pioniers van het 4de Comman-
do… (foto Vitse G). 
 
Regelmatig schakel ik in het programma 
alarmoefeningen in om uit te testen hoeveel 
tijd men nodig heeft om zich volledig operati-
oneel klaar te zetten en in actie te kunnen tre-
den? In het begin zijn de resultaten niet echt 
wat ik er van verwacht. De tijd, nodig om de 
orders over te brengen, ligt aan de veel te ho-
ge kant en de procedure is te omslachtig. Te 
veel onderdelen van de procedure haperen 
namelijk en zijn veel te log in hun uitvoering. 

Vanaf het moment echter dat iedereen de waarde van dit «alarminstinct» begint te snappen, in com-
binatie met een gezonde onderlinge competitiegeest, wordt de termijn die tussen het bevel ligt en 
het moment dat men volledig operationeel klaar staat, tot het strikte minimum herleid. Daar onze 
meest waarschijnlijke operationele sector deze van Leopoldstad is, wordt er op een dag beslist om 
met een deel van het organieke bataljonswagenpark de verplaatsing van een hele compagnie via de 
weg van Kitona naar Leo uit te testen.  
 
 
Op een mooie ochtend wordt er «alarm» gegeven! Een hele compagnie, tot in de puntjes in ge-
vechtskledij, neemt plaats in de voertuigen die onze deskundige officier met de grootste zorg ope-
rationeel heeft klaargestoomd. De colonne krijgt het bevel om te vertrekken: er dienen meer dan 
600 km afgelegd te worden, non-stop! Het uitgestippelde traject is uiteraard niet te vergelijken met 
een klassieke autobaan: het grootste deel zijn aarden pistes, die ten andere nog in een uiterst erbar-
melijke toestand verkeren door de stortbuien van de laatste dagen. Er worden vooreerst al bijna 
twee uren verloren tijdens de oversteek van de Congostroom in Matadi, waar men gebruik maakt 
van veerponten. Ondanks allerhande obstakels slagen onze chauffeurs erin om, in minder dan 24 
uren tijd, de hele colonne meesterlijk en in een recordtijd over het hele traject te loodsen. Achteraf 
gezien was het overmoedig en riskant om een dergelijke prestatie – alleen maar te eisen – van man-
schappen die trouwens geen professionelen waren. Er wordt tijdens deze hachelijke tocht geen en-
kel ongeluk gemeld; maar twee dagen later heeft één van de chauffeurs in Leopoldstad wel een 
stomme aanhaking met een burgervoertuig. Wat me doet besluiten «dat onze manschappen bekwa-
mer zijn in het omgaan met ingewikkelde toestanden, dan met het respecteren van de eenvoudige 
wegcode in de stad…» 
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HOOFDSTUK V 

 
FEBRUARI-MAART 1960, HET MANOEUVRE «LOKANDU» EN DE «SAFARI».  

GENERAAL DE CUMONT en KOL. SBH DELPERDANGE OP BEZOEK. 
 

 
…honderden droge takjes kregen de allures van een valstrik… (foto Vitse G.) 

 

Ik eindig mijn hoofdartikel van februari met te vermelden «dat we ons aan het voorbereiden zijn 
voor het manoeuvre “Lokandu”» (in de regio Boma). Ik leg dan ook vooral de nadruk «dat iedereen 
zijn fysieke inspanningen zeer goed moet doseren, gezien de klimatologische omstandigheden van 
februari-maart zeer ongunstig zijn.» Deze maanden behoren namelijk tot de warmste en vochtigste 
van het jaar.  
Dit is absoluut geen ‘dikke nek’-praat: inderdaad, de oefening zal onder uiterst moeilijke omstan-
digheden doorgaan. Ondanks de nodige voorzorgen komen de mannen er dan ook totaal uitgeput 
uit. Laten we eens het woord aan één van onze ‘reporters’ die aan het manoeuvre heeft deelgeno-
men.  
Toen schreef hij het volgende verhaal neer: 

Zoals gewoonlijk verlaten we de vliegtuigen nog voor ze volledig tot stilstand zijn gekomen; de 
draaiende propellers zorgen voor enige deugddoende verkoeling. Al tijdens onze allereerste 
stappen op het terrein zorgen honderden struikjes met hun zwarte en uitgedroogde takjes voor 
een soort van muizenval. We kunnen ze nog maar net ontwijken. Enkele schrammen als gevolg 
natuurlijk, maar zonder veel erg. Dan wordt er in colonne verder getrokken. Hoe lang? Hoeveel 
kilometer? We denken hier zelfs al niet meer aan, verdwaasd en versuft als we zijn door de zon 
die onbarmhartig op onze hoofden neer brandt... 
Belangrijkst oriëntatiepunt: de rugzak van onze voorganger! Eigenaardige zak trouwens, die 
samengebonden is met de «Mae-West» en de «Toggle Rope». Deze algemeen verguisde en meer 
dan eens vervloekte ‘baal’ zullen we drie dagen tegen wil en dank overal moeten meesleuren. 
En die verdomde conservenblikken dan, die zich tussen de schouderbladen persen en constant 
langs onze rug schuren… 
Ieder uur is er een kerel die er de brui wil aan geven. Uiteindelijk ziet het verloop van de mars 
er ook hier en zoals zo vaak, er als volgt uit: de motor begint te haperen. M.a.w. de fut is eruit!  
Bivak!  
Mooie, zuursappige, gele pruimpjes krikken het moreel terug op. Zelfs de cornedbeef smaakt 
beter. We vleien ons neer, compleet verzadigt en met nieuw optimisme. Dan valt de regen…eerst 
stilletjes, dan heftiger…tot we in de vroege uurtjes plots wakker schieten. Verstijfd in onze 
«covers», voelen we het water binnendringen, waarna er zich onder onze lenden een kleine plas 
vormt…  
Wat een pech! In het halfduister breken we het kamp op. Alles is doorweekt…  
VOORWAARTS…! 
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De moerassen in de regio Moanda (foto Ongenae E.) 

 
 
Dinsdag. Op het programma: mars naar de zone waar proviand zal gedropt worden.  
In een eindeloos ritme volgt de ene heuvel de andere op; de palmbomen schuiven aan ons voor-
bij. Rond de middag bereiken we een soort afspanning. Blij met deze korte rust zakken de com-
mando’s als voddenpoppen in elkaar. In de verte klinkt het geronk van een C119. We zijn blijk-
baar op de fameuze ravitailleringzone aanbeland. We hebben hoe dan ook, nog altijd last met 
die afgrijselijke, verdorde begroeiingen, hier nog talrijker en nog vervelender in aantal dan 
voordien…  
Gvd…, de bevoorradingsmanden worden redelijk ver van ons gedropt. Met een stralend kleuren-
pallet openen de valschermen zich en we snellen naar het zo begeerde manna… 
 
De moerassen…!  
 

Voorzien van een behoorlijk rantsoen trekken we verder, of beter gezegd, wroeten we verder, dwars 
door deze ‘matitis’. Voor één keer zijn onze beide drinkbussen gevuld met helder water dat uit de 
hemel is komen te vallen door middel van jerrycans. Dit heeft als voordeel dat we bij het drinken, 
zoals dit zo dikwijls het geval is, gelukkig de tanden niet opeen geperst dienen te houden om eventu-
ele splinters en bilulus te filteren uit ons drinkwater. 
 
  

Men had ons moerassen beloofd... Naïef en onervaren als we zijn, halen we ons een tocht voor 
de geest, die ons dwars door een overvloed aan fris water zal loodsen. Het leven kan toch mooi 
zijn…! Maar plotseling, op de top van de heuvel aangekomen, worden we brutaal geconfron-
teerd met de minder fraaie werkelijkheid. Een enorm moeras spreidt zich beneden ons uit, ette-
lijke hectaren groot. En we moeten er tot elke prijs door… Do or Die! Als beloning hiervoor 
krijgen we enkel – tijdens het dwarsen van dit moeras – de kans om de gracieuze papyrussen van 
dichtbij te bewonderen [sic] . En indien we hierbij met moeilijke passages zouden de maken krij-
gen, rollen we nu al – vooruitziend als we zijn – onze «Toggle» en «Mae-West» rond de heupen. 
Kilometers aan een stuk is het nu «plonsplons…» Gluiperig en geniepig dringt het slijk door 
onze puttees in onze schoenen en tussen onze tenen. Soms ook een doffe plons: de man vóór ons 
blijkt plots in één keer vijftig centimeter te zijn gekrompen! Onmiddellijk ondergaat degene die 
hem volgt hetzelfde lot; er wordt gevloekt, geploeterd en ten slotte komen we er uit…zwart tot 
aan de billen. Doorweekt en stinkend ook…wat zouden we op dat moment niet geven voor een 
degelijk bad! 
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Dat bad krijgen we. Inderdaad: de Lukanga verspert ons de weg… «Toggles aan elkaar…» Wel-
dra spant zich net boven het wateroppervlak van de rivier een lange ketting van hennepkoorden. 
Eén voor één gaan we met wapen en uitrusting naar de overkant. De sterke stroming doet de iets 
lichtere manschappen enigszins afdrijven, doch iedereen houdt zich staande. Eindelijk aan de 
andere oever gekomen, schudden de manschappen zich als drijfnatte foxterriërs en maken daar-
na snel hun wapen droog. 
Dit is uiteraard nog niet het einde van de tocht: «RUGZAKKEN OP EN VOORWAARTS…
MARS…», soms gevolgd door een rauwe kreet: «DOWN». Ter afwisseling duiken er nieuwe heu-
vels op; maar wat voor heuvels! Rode steenmassa’s, kaal en onbegroeid, ruw ook.  
Om de ons fel hinderende waterpartijen in de vallei enigszins te ontwijken doen we enorme 
«runs». De draagriemen van onze rugzak priemen en snijden ons in de schouders. Het zweet 
maakt alles plakkerig. Opnieuw moeten er enkelen ‘aangepord’ worden. Sommigen zakken ge-
woon in elkaar… De avond valt... de nacht glijdt over ons neer… 
Totaal verwildert, met slepende voeten, marcheren we steeds verder… Muggen en maringouins 
gaan tot de aanval over. Met grote, brede armbewegingen proberen we ze van ons weg te hou-
den. We lijken wel een bende krankzinnigen… Dit kan men geen «raid» meer noemen, dit is puur 
«Epos»; deze beproeving schreeuwt om alles achter u te laten, er gewoon uit te stappen en er de 
brui aan te geven…  
Uiteindelijk valt iedereen, totaal uitgeput en ten einde krachten op een zandweg languit neer...  
De alcoholpotjes die in de ‘trousse’ steken stellen ons in staat om iets dat men een «vuurtje» kan 
noemen, aan te maken. Om te koken? Zelfs dat niet! Alleen om die verduivelde rotbeestjes van 
ons weg te houden. Waar we trouwens nog steeds niet in slagen…! We gaan op zoek naar droog 
hout. Compleet verward en doodop, de uitputting nabij, werpt er iemand zijn pijp in het vuur: hij 
denkt een stuk hout gevonden te hebben. Iemand anders beheerst zich tijdig: door de duisternis 
misleidt maakt hij aanstalten om de kolf van zijn wapen met zijn machete in stukken te hakken…! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regio Tshela: «Safari» op zijn 
commando’s… (foto Ongenae 
E) 

 
 
 
 
 
 

Vijf uur ’s morgens. De aanval… 
Een horde grijze spoken komt moeizaam in beweging. Opdracht: de brug over de Lukanga vernietigen... 
Nieuwe mars, nieuwe omwegen. Uiteindelijk…de brug…! Plots weerklinkt het bevel: «In tirailleur…
Wapens klaar houden…Rapper…» De ‘spoken’ worden automaten. De wapens zijn geladen, de veilig-
heidspal staat af. Er wordt geschoten…een plejade aan woeste kreten barst los… «TEN AANVAL.» 
 
Epiloog: Lokandu. Een afgedankt en verwaarloosd vliegveld.  
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In een oud en bouwvallig gebouw zonder deuren noch vensters, slapen de mannen op de grond. 
Vuil en smerig, met getekende gelaatstrekken, de gezichten zijn opgezwollen als gevolg van de 
muggenbeten. Onrustig en spastisch bewegen ze in hun slaap; handen ‘verpletteren’ een zwerm 
denkbeeldige muggen; vingers omklemmen krampachtig de drinkbussen (…)  

 
Het manoeuvre moest na drie dagen worden stop gezet. In mijn hoofdartikel van maart 1960 heb ik 
de reden uitgelegd en ik maak er een stand van zaken op. 

De 1steCie heeft na drie dagen en op doktersbevel, haar manoeuvre dienen stop te zetten. Een 
medisch onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat dit een gerechtvaardigde beslissing was. Dit 
bewijst vooral dat het in dit land onontbeerlijk is om elke inspanning zorgvuldig te doseren en 
deze op een gunstiger moment van de dag uit te voeren. Vooral daar we dit type klimaat niet 
gewoon zijn. Dat brengt met zich mee dat de chefs, en dit op alle echelons, rekening zullen die-
nen te houden met deze dwingende maatregel. We beschikken nu over een studie die de invloed 
van het klimaat op de opleiding heeft geanalyseerd. De conclusies die uit deze studie naar voor 
komen en de praktische gevolgen die hieruit voortvloeien dienen aan iedereen kenbaar gemaakt 
te worden. Het feit dat we weten dat er zich een probleem stelt is voor ons al een eerste stap om 
deze op te lossen. (…) 

 
(…) De 2deCie heeft het manoeuvre «Chindwin» meesterlijk uitgevoerd. We kunnen trouwens 
niets anders verwachten van die mannen. Ik heb hen gefeliciteerd voor hun zin voor organisatie 
en hun begeesterende inzet. Én voor hun discipline. 
De 1steCie slaagt er dan toch in om haar safari af te werken in de streek rond Tshela. De oefe-
ning wordt over de hele lijn goed uitgevoerd. Er wordt melding gemaakt van enkele mankemen-
ten, maar globaal gezien wordt het een oefening vol interessante lessen, waarvan de 2deCie op 
haar beurt ten volle zal kunnen profiteren.  
Even terloops de aandacht vestigen op het warme onthaal dat ons door de Belgische kolonie in 
het hartje van de Mayombe te beurt viel. We stellen ook geen enkele vijandige houding vast bij 
de plaatselijke bevolking, hoewel men ons hiervoor meermaals had gewaarschuwd.  
Er tekent zich blijkbaar een duidelijke kentering af (…) 

 
 
Hiernaast: «…we stelden geen enkele vijandige houding vast bij 
de inheemse bevolking…» (foto Ongenae E.) 

 

Ik beëindig mijn artikel met een samenvatting van 
onze activiteiten die ons in de nabije toekomst te 
wachtten staan: Op dit ogenblik zijn we nog druk 
bezig met de voorbereidingen van het commando-
kamp van de 1steCie en van de «survie». Deze laat-
ste proef zal doorgaan in Beneden-Congo. We ver-
wachten allen een goede afloop, daar deze een reeks 
grote operaties van dit detachement zullen afsluiten. 
Het welslagen ervan zal beslissend zijn voor de ver-

melding op de dagorders van eenheden op voet van oorlog. Dit moet onze absolute bekrachtiging 
zijn en ik ben er zeker van dat u allen met hart en ziel bereid bent om uw dienst in deze toekomstige 
Onafhankelijke Staat Congo in schoonheid te beëindigen (…) 
 
Zoals eerder gezegd moet dit programma gewijzigd worden en kan het slechts gedeeltelijk worden 
uitgevoerd, daar omstandigheden onze planning compleet overhoop zullen halen. Maar toch hebben 
we er goede hoop op dat we de «survie’ in Kamina zullen kunnen uitvoeren. Indien dit nodig zou 
zijn, zelfs in de bergen van Rwanda, waar de STAF al plannen aan het maken is om er de eerste 
verkenningen uit te voeren. 
 
  

In een periode waarin we zeer weinig de kans krijgen om ons buiten de Basis te begeven is het 
meer dan wenselijk om toch geregeld de Basis buiten te komen met degelijk voorbereidde oefe-
ningen. Dankzij mijn tussenkomsten bij COMETRO slaag ik er toch in om toelating te verkrij-
gen om per compagnie een safari uit te voeren in de Mayombe. Hartje grondgebied ABAKO en 
thuishaven van Kasavubu trouwens. Deze oefening ‘kleurt’ wel iets buiten de grenzen waarbin-
nen onze normale oefeningen zich afspelen en welke strikt binnen  
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een straal van 100km moeten gehouden worden. Dit om materieel en brandstof te besparen ener-
zijds, maar ook als gevolg van de reglementering die oplegt dat «COMETRO vooraf de burgerlijke 
autoriteiten dient te verwittigen indien ze deze begrenzing van honderd kilometer zou overschrij-
den.»  
Door een toeval – dat de zwarten nooit hebben kunnen begrijpen – valt de aankomst van de 1steCie 
in Tshela samen met de aankomst van Kasavubu – die daar aankomt om de bevolking toe te spre-
ken. Deze samenloop van omstandigheden komt ons uitermate goed uit; de blanken van Tshela 
namelijk, aanvaarden niet langer de beledigingen en pesterijen van de duizenden, uitzinnige en dol-
gedraaide zwarten. Inderdaad, de situatie verslechterde zienderogen. Maar tegenover de zelfverze-

kerde houding en discipline van onze troepen betoont de zwarte 
bevolking op geen enkel moment enige vijandelijkheid en zijn 
hun gedragingen zelfs correct te noemen. COMETRO komt later 
te weten «dat de bevolking de vriendelijkheid van onze comman-
do’s zeer op prijs bleek te stellen. Vooral het feit dat één van on-
ze mannen een zwarte vrouw haar zware vracht hout had helpen 
dragen, was tot zelfs in de politieke kringen van Leopoldstad een 
gespreksonderwerp.» 
  
Hiernaast: «… het labeur was voor de vrouwen…» (foto Onge-
nae E.) 
 
Ook de safari van de 2deCie en van de StafCie vinden op datzelf-
de tijdstip plaats. Deze van de 2deCie gaat door eind maart in de 
streek rond Tshela. De oefening verloopt zonder incidenten. Ze is 
een compleet succes te noemen, vooral daar die mannen profijt 
trokken uit de vroegere ervaringen die de 1steCie eerder had kun-
nen opdoen [zie januari 1960]. Het personeel en het materieel 
doorstaan goed de zware beproevingen waaraan ze zijn onder-
worpen. Onmiddellijk na de terugkeer van de 2eCie lost de Staf-
Cie hen af en deze compagnie zet op haar beurt de safari verder 
in Mayombe. Ook hier zijn de omstandigheden zeer zwaar: mug-

gen en maringouins laten zich terug gelden tijdens de klassieke nachten zonder slaap.  
Maar ook hier verloopt het parcours van de oefening feilloos. 
 
U vraagt zich waarschijnlijk af wat een «safari» voor een commando nu eigenlijk inhoudt?  
Laten we diezelfde vraag voorleggen aan één van de deelnemers. Eerst dit: wie onder ons heeft er 
nooit gedroomd om, zoals men dat in de meer zuidelijk gelegen streken noemt, deel te nemen aan 
«een safari»? Hier in de betekenis van een voettocht langs een uitgestippeld parkoers van goed be-
gaanbare wegen en paden, wel te verstaan! Voor ons echter betekent dit woord in de eerste plaats 
«avontuur». Toch moet men deze term nuanceren; dit gebeuren valt eerder te klasseren onder de 
term «bijzondere ervaring.» We vertrekken op een voor ieders, en een voor de commando in het 
bijzonder, klassieke manier: te voet dus! Onze tocht moet ons in vier dagen in de omgeving van 
Tshela brengen. We doorkruisen een streek die zeer verschillend is van deze die we gewoon zijn. 
We trekken door een zeer ruig terrein, zeer lastig ook; alles doet ons trouwens een beetje aan de 
Belgische Ardennen denken. De streek kenmerkt zich door zijn uiterst weelderige plantengroei, we 
doorkruisen tal van dorpjes, bref… een regio die voor ons absoluut een afwisseling betekent met 
het plateau van Kitona en zijn eindeloze zandvlaktes. De dorpen zijn hier trouwens talrijker en ge-
kender; de bewoners zeer minzaam; dit laatste heeft zonder twijfel te maken met de angst die we de 
dorpelingen inboezemen. In ieder geval bezorgen al deze ‘voordelen’ ons de kans om iedere dag 
onze honger moeiteloos te stillen. En dit is trouwens niet in het minst te danken aan onze prima 
chef-kok… Iedereen herinnert zich zeker nog het festijn van gerookt geitenvlees en de inlandse 
beignets, die in geen tijd achter onze kiezen verdwijnen… 
Er is ook regelmatig contact met de zwarten zelf. Van zodra er een peloton aan de rand van een 

dorp verschijnt, stijgt er een Mbote-concert op uit de groep inlanders die zijn samengetroept om de 

blanke soldaten te zien voorbijtrekken. Soms met een glimlach op hun gezicht, een spottende glim-

lach zelfs, bij het zien van blanke mannen die als vrouwen bevracht vermoeid aan hun ogen voorbij 

trekken. Het traject is soms lang, de bergham zwaar en de kaart meer dan eens verre van nauwkeu-

rig. Maar niet alles is kommer en kwel. Soms trekt een mooie zwenking in de loop van een rivier, 

of de aanblik van een prachtig landschap, onze aandacht. Door zijn vele contrasten is dit zeker een  
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opwindend land! De meeste zwarten leven in armoede, terwijl enkelingen over een wagen beschik-
ken in schreeuwerige ‘bon-bon-rosé’ kleuren. De manamoucks werken zeer hard, terwijl de heren de 
schaduw opzoeken en er zich koesteren… 
 

´s Avonds is het voor ons ‘tijd tot ontspanning’. Soms komt een zwarte zijn eindeloos lange inheem-
se deuntjes demonstreren, waarop één der onzen met een galmende trompetstoot reageert… Soms 
maken we ook gebruik van een etappeverblijf als onderdak, waar men ons dan zingend en discute-
rend op de barza kan aantreffen; dit tot ergernis van de enkele logés, die hierdoor de slaap niet kun-
nen vatten. Maar aan alles komt een einde. Op de vierde dag rond de middag bereiken we de plaats 

waar de camions ons staan op te wachtten; deze brengen 
ons dan op een niet echt comfortabele manier terug naar 
Tshela! De safari is achter de rug. Voor ons was dit in ieder 
geval een gelegenheid om zeer intens kennis te maken met 
Congo en zijn bewoners… 
 
 Hiernaast: Oefening met vlammenwerper (foto Ongenae 
E.) 
 
Uit ons verblijf op de basis springen twee gebeurtenissen er 
die dagen nogal bovenuit: het bezoek van generaal Cumont 
en deze van kolonel SBH Delperdange, de commandant van 

het Regiment Para-Commando. Generaal Cumont – Voorzitter van het Comité der Stafchefs – is ver-
gezeld door kolonel SBH Gheysen van COMETRO en maakt tijdens dit bezoek van de gelegenheid 
gebruik om het bataljon te inspecteren. De troepen worden geïnspecteerd en er grijpt een «defilé ter 
zijner eren» plaats. De generaal spreekt zijn voldoening uit over de correcte houding der troepen en 
benadrukte het belang van de aanwezigheid van de paracommando’s in Afrika. 
Regimentscommandant Delperdange stelt ons majoor Laurent voor, op dat moment bevelhebber der 
paracommando’s in de Belgische kolonie, die het Regiment vertegenwoordigde bij COMETRO. 
 
Op 14 en 15 april bezoeken mijnheer Harroy – Buitenlands-Beheerder-Generaal voor Rwanda – en 
de heer Baron Forgeur – adjunct Beheerder-Generaal – vergezeld van COMETRO eveneens de Ba-
sis van Kitona. Zij assisteren hierbij aan een bijzonder indrukwekkende oefening met vlammenwer-
pers.  
 

 
 
Hiernaast: We herkennen  kolonel Gheysen (L), 
commandant van COMETRO, en 1ste sergeant 
Leon Delaet (R)  tijdens de «Commandobadge-
parade» in Kitona op 18 november 1959. (foto 
Delaet L.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt vervolgd…….. 
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Diversen 
 

LIDGELD 2015 
 
Wie nu nog steeds zijn lidgeld voor 2015 niet heeft betaald krijgt nog uitzonderlijk EEN KANS om 
dit alsnog in orde te brengen en dit moet dan betaald zijn UITERLIJK 27 APRIL 2015 op ons welge-
kend rekeningnummer. Zij die nog steeds niet betaald hebben vinden bij dit tijdschrift een overschrij-
ving met ons rekeningnummer, aarzel niet en stort vandaag nog uw lidgeld. Een club kan tenslotte 
maar overleven als men de volledige medewerking heeft van zijn leden. 
Wie beslist om geen lid meer te blijven van onze vriendenkring kunnen wij alleen maar betreuren 
maar wij sluiten de ledenlijst voor dit kalenderjaar af op 30 april 2015. 
Dat wil dus zeggen dat U vanaf 1 mei 2015 ook geen lid meer bent via onze kring van het ANPCV !! 
 
Voor nieuwe leden is uiteraard deze maatregel niet van toepassing, iedereen mag immers op elk 
ogenblik lid worden van kring. 
 

OPROEP KANDIDAAT BESTUURSLEDEN 
 
Zoals jullie vernomen hebben zullen onze huidige voorzitter en ondervoorzitter hun functie willen 
beëindigen eind dit jaar. Dat wil dus zeggen dat er in de eerste plaats kandidaten moeten zijn om een 
functie binnen het bestuur te vervullen. Iedere vereniging komt vroeg of laat voor het feit dat het tijd 
is voor verandering, andere ideeën, jongere bestuursleden, kortom een verjongde ploeg om de toe-
komst van de club te kunnen verzekeren. 
Op de algemene vergadering van zondag 10 januari 2016 zullen al de kandidaten worden voorgesteld 
en daar zal gestemd worden voor het bestuur. 
 
Wie zich dus geroepen voelt om aan het bestuur te komen kan zich reeds vanaf nu kandidaat stellen 
en dit enkel en alleen schriftelijk gericht aan de voorzitter en de secretaris van onze club. 
Het ambt van voorzitter, secretaris en penningmeester zal ook op deze vergadering gestemd worden. 
 
 

CENOTAAF VIERING IN LONDEN OP 11 JULI 2015 
 
 
Daar de plaatsen zeer beperkt zijn die worden toegewezen door het ANPCV en men vertrekt met een 
bus op een bijna onmenselijk uur 04:00 in Peutie en terug zijn in Peutie omstreeks 23:30 uur. Dan 
nog huiswaarts keren ben je bijna 22 uur onderweg voor een reisje naar Londen??  
Wij gaan het als vriendenkring anders aanpakken. 
 
Wij zullen immers de verplaatsing maken met de EUROSTAR vanuit Brussel Zuid naar Londen 
Pancreas met vertrek te Brussel omstreeks 07:30 uur en komen in Brussel Zuid rond de klok van 
20:00 uur terug aan. 
 
Wie graag deze niet te missen viering in Londen wil meedoen kan zich vanaf nu inschrijven via ons 

rekeningnummer van de kring of door cash aan de penningmeester een betaling te doen van € 90 
PER PERSOON. 
 
In deze prijs is enkel de heen,- en terugrit met de Eurostar inbegrepen per persoon. De kostprijs en 
vertrekuur voor de verplaatsing met de trein naar Brussel en terug zal tijdig worden kenbaar gemaakt 
aan de deelnemers. 
 
Let wel op; Uw deelneming is pas definitief als wij uw storting op onze rekening of cash aan de pen-
ningmeester hebben en dit moet dan UITERLIJK tegen 17 APRIL 2015 !!!!!!!!! 
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OPENDEURDAG 3 JULI 2015 TE TIELEN 
 
Op deze dag zal onze Vriendenkring hier met een stand staan. Wij hebben dit jaar gezorgd voor een 
uitgebreide voorraad kledij, kentekens, boeken, enz ………….. 
 
Alle nodige info over deze opendeurdag kan je vinden op het laatste schuttingsblad van dit ledenblad 
of op onze website. 
 
Wij verwachten dan ook een zeer grote opkomst van onze leden, kennissen, vrienden, ex-para’s en 
iedereen die jullie kennen zijn welkom. 
Wie wil deelnemen aan de BBQ op deze opendeurdag moet ZELF inschrijven via het secretariaat 
van 3 Para. 
 

TUINFEEST VAN ZONDAG 23 AUGUSTUS 
 
Voor deze dag zullen jullie tijdig de nodige info ontvangen via een nieuwsbrief of ons ledenblad en 
de website. 
Wij moeten alles nog uitwerken maar het idee is wel om weer een wandeling te combineren met aan-
sluitend een eetfestijn en gezellig samenzijn tussen pot en pint. Nadere info volgt tijdig. 
 

IN MEMORIAM VAN ONZE LEDEN 
 
Met droefheid meldde de familie van Eddy Decoene gewezen Para-Commando 3 
Bn Para 17 Cie Pel A ons zijn overlijden. Hij werd geboren op 24 oktober 1945 te 
Gullegem en is overleden op 22 Februari 2015. Hij was de vaandeldrager van de 
gesneuvelde parachutisten in Kortrijk en lid van onze kring. 

 

 
Helaas wisten wij het wat laat maar wij hebben de droeve plicht ook het overlijden te melden van 
Luc Carrein. Hij was lid van de Vriendenkring 3 Para en de Korea vereniging. Hij is op 3 februari 
2015 schielijk overleden in zijn slaap en de uitvaart vond reeds plaats in familiale kring. 

VROLIJK PASEN AAN IEDEREEN 

 

Onze dank gaat ook uit voor het eerst in ons bestaan een sponsor voor het ledenblad met na-
me Proclarius, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in successierechten en erfenisrech-
ten. Wij gaan hier later op het jaar zeker nog een info avond rond organiseren. 

 

http://www.vriendenkring3para-regionaletielen.be/wp/wp-content/uploads/2015/02/Eddy-Decoene.jpg
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Afscheidsfeestje van Pol en Rik 
 

Op zondag 22 maart hielden wij een verrassingsfeestje 
in ons lokaal te Tielen. De Pol en Rik kwamen im-
mers voor de laatste maal (tijdelijk) alvorens op dins-
dag 24 maart te vertrekken naar Sevilla in het zuiden 
van Spanje. 
 
Vandaar trekken ze te voet langs de grens van Portu-
gal tot helemaal in Santiago de Compostella, een 
tochtje van om en bij de 1000 kilometer. 
 
Wij waren dan ook super content dat wij mochten re-
kenen op meer dan 100 aanwezigen waaronder de ko-
lonel en RSM met hun partner. 

Om de heimwee naar het lekkere eten van bij ons er nog wat in te wrijven hadden we een frietkraam 
voorzien waarop één ieder kon bestellen en eten wat en hoeveel hij/zij maar wou en kon binnenkrij-
gen. 
 
Wij hebben gezien dat het goed was, Pol en Rik waren heel blij met deze attentie en zullen niet nala-
ten om een kaars te branden voor alle leden van onze kring, familie en vrienden van hun. Om ze 
enigszins te beschermen en beide heren een behouden reis te wensen hadden wij van het bestuur uit 
en in naam van alle leden aan beide stappers een medaille van St.-Michaël (de patroonheilige van de 
para-commandos) overhandigt. Ze waren content ………….. en wij ook, tot hoors makkers !!!!  
 

Viering Last - Post te Ieper 
 

Zaterdag 28 maart, een natte en triestige dag kondigde 
zich aan. Maar niet getreurd. Met 19 deelnemers stap-
ten wij op het busje richting Ieper om de Last Post bij 
te wonen die ieder jaar in de Westhoek weer opnieuw 
wordt georganiseerd in samenwerking met onze colle-
ga’s van de Regionale Menen. 
 
Als eerste tussenstop hadden wij het Tine Cote Ce-
mentery in Zonnebeke voorzien, geen pretje in dat 
hondenweer maar we lieten het niet aan ons hart ko-
men en dapper doorstonden onze leden het bezoek met 
in het achterhoofd dat zij die hier ooit slag geleverd 
hadden het nog veel erger te verduren hadden. Ieder-

een was al in de stemming om ‘s avonds deel te nemen aan het defilé Menenpoort. 
 
Ook hier beukte de windvlagen ongenadig onder de Menenpoort door , maar fier en met trots wilden 
onze leden meedoen aan de bloemenhulde. Als afvaardiging voor onze kring hadden wij de eer gela-
ten aan onze oudste deelnemer Luc Thienpondt samen met de jongste deelnemers en dat waren de 
dochters van Levien en Mona en Ronny en Paula. Met 
fierheid hebben zij hun taak uitstekend uitgevoerd. 
Over de manier van onze leden aan te spreken en te 
behandelen zal binnen het bestuur nog gesproken wor-
den. Wij zijn de eerste om toe te geven dat dergelijk 
evenement organiseren heel wat met zich meebrengt. 
Maar dat wil nog altijd niet zeggen dat je personen die 
het goed bedoelen en een rit van bijna 400 km afleg-
gen, moeten worden afgeblaft alsof het criminelen 
zijn! Wij komen hier zeker nog op terug. Wij danken 
onze fotografen van dienst Gerhard en Peter weeral 
voor hun bijdrage, hun reportage komt op de website. 
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Vicenza. Amerikaanse Wing.  
 

Was het 1979 of 1980, ik weet het niet meer juist maar rond die tijd mochten wij (22 Cie) naar Italië 
om onze Amerikaanse wing te behalen. Het eerste wat je opvalt is de grootte van zo’n Amerikaanse 
basis. Vliegtuigen en helikopters, nooit zo veel gezien!  
Het legerkamp is een groot dorp of moet ik zeggen, een grote stad. Om ons brevet te halen moeten 
we onder andere ook een helikoptersprong maken, meer bepaald uit de UH-1 Huey. Zelf vond ik het 
steeds leuk om mee te kunnen vliegen in zo’n ding. Vooral als de deuren eruit zijn en je op de rand 
zit, gewoon zalig! 
We zaten met z’n achten in de helikopter, vier aan elke kant. Ik zat naast Sergeant Ooms. Het sprin-
gen moest één voor één en je moest je afduwen van de kant om ver genoeg te springen. Sergeant 
Ooms springt maar duwt zich af op mijn been. Direct daarna is het mijn beurt maar door het afduwen 
van Sergeant Ooms, spring ik nogal kort en scheef uit de heli.  
Gevolg: ik blijf even hangen met mijn been aan die dingen waar de heli op land en geraak helemaal 
scheef uit de heli. Dit alles duurt een fractie van seconden maar voor mij was het toch wel effe 
schrikken. Als de parachute open is, hang ik schots en scheef in het harnas. 
Blijkbaar hadden ze het in de heli ook door want op de grond gekomen moest ik, samen met sergeant 
Ooms, direct terug een parachute aandoen en moesten we nog een keertje. Gelukkig is dan alles terug 
goed afgelopen. We mochten ook gaan springen uit een C141 Galaxy. Een reuze groot vliegtuig. In 
een C130 konden we met 60 man, in de C141 met 120 man. Toen het zo ver was, haastten mijn maat 
en ik ons om onze parachute aan te doen om eerst klaar te zijn.  
 
Het lukte ons en fier stonden we als eerste in de rij. Groot was onze verbazing toen we zagen dat de 
eersten het laatste in het vliegtuig stonden. Verdoemme, niet gelukt.  
We stonden tussen de Amerikanen en ik kan je wel vertellen dat zij niet zo stevig in hun schoenen 
stonden. De kots zakjes werden goed gebruikt. 
Dan werd het tijd dat de deuren opengingen. Een paar maar cirkelen en dan kwam de boodschap: 
canceled! Te veel wind of weet ik wat en onverrichter zake terug. Och, ik heb wel genoten van Vi-
cenza, een echt vakantiekampje. En ze hadden er lekkere “Bloody Mary” en grote pizza’s… 
Enige tijd later kwamen de Amerikaanse Italianen naar België om hun Belgische wing te behalen. 
Het was een blij terug zien.  
Natuurlijk was er een ballonsprong gepland in Schaffen en wij mochten naar Schaffen om mee te 
springen. Elke kooi werd gevuld met twee van ons en de rest Amerikanen. Als één van de eerste 
kooien mochten wij. Het was ochtend, er hing wat mist en de kooi was een beetje nat op de vloer. 
Mijn compagnon gaat in de deur staan en zegt nog tegen mij: “Ik ga héél ver springen”. 
Hij staat in de deur en bij de GO trekt hij zich extra achteruit. Echter door dat de vloer van de kooi 
nat is, schuift hij uit, beland op z’n rug en valt zo buiten. De gezichten van de Amerikanen waren vol 
ongeloof en ik denk dat ze helemaal geen goesting meer hadden, haha. 
 

Toen in de pers ……….. 

De Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij verkeert in moeilijkheden! Dankzij de vampiers 

van Air France. De KLM was de eerste luchtvaartmaatschappij waarmee ik ooit vloog. Naar Canada, 

in 1975, om - als student-tabak te gaan plukken. ‘t Is te zeggen, een jaar eerder had ik ook al eens 

gevlogen, maar toen moest ik halfweg in volle vlucht al uitstappen. Om naast het vliegveld van 

“Sanicole” in Leopoldsburg in een patattenveld te landen. Tsonge, de opleiding-we waren met drie-

bestond erin dat we op Sanicole samenkwamen. Daar verscheen een parachutist van 1Para uit Diest. 

Hij had zijn arm in het gips en stelde zich voor als “De Witte.”“Ga op tafel staan, spring eraf en rol 

over de grond”, zei De Witte. Dat was de training. Het volgende ogenblik bevonden wij ons in het 

vliegtuig, waarvan de piloot spoedig de motor ‘coupeerde’, waarop De Witte brulde: “Eruit!” Mijn 

maat Jef landde buiten het veld in een bos. Ze moesten hem, bungelend aan zijn gescheurde parachu-

te uit een boom halen. De derde man, een beenhouwerszoon uit het Waasland, die van zijn pa ab-so-

luut niet mocht springen, botste bij de landing in de wei tegen een betonnen putkuip waar de koeien 

uit dronken: twee gebroken benen! Naast de neergang van mijn favoriete luchtvaartmaatschappij, 

bereikte mij zo mogelijk nog slechter nieuws uit eigen stad: de Pub sluit. Na 45 jaar doet het café, 

waar ik voor de eerste maal zat werd, de deur toe. Dat de vakbond daar eens tegen betoogt! 

Marc Helsen, reporter GVA 
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Om af te sluiten iets plezant 
 

Menselijke wiskunde 
 
 WISKUNDIGE ROMANTIEK 

 
     Slimme man + slimme vrouw = romance 
     Slimme man + domme vrouw = affaire 
      Domme man + slimme vrouw = huwelijk 
     Domme man + domme vrouw = ongewenste zwangerschap 
 

 WISKUNDE OP HET WERK 

    Slimme baas + slimme werknemer = winst 
     Slimme baas + domme werknemer = productie 
     Domme baas + slimme werknemer = promotie 
     Domme baas + domme werknemer = overuren 

 WISKUNDIG SHOPPEN 

 

  Een man zal € 20 betalen voor een voorwerp van EUR 10 dat hij kan gebruiken. 

  Een vrouw zal € 10 betalen voor een voorwerp van EUR 20 dat ze niet nodig heeft. 
 

 ALGEMENE STATISTIEKEN EN VERGELIJKINGEN     

 Een vrouw maakt zich zorgen over de toekomst tot ze trouwt. 
     Een man maakt zich pas zorgen over de toekomst wanneer hij trouwt. 
     Een succesvolle man is er één die meer geld verdient dan zijn vrouw kan opdoen. 
     Een succesvolle vrouw is er één die een dergelijke man kan strikken 
 

 WISKUNDIGE BENADERING VAN GELUK     

 Om gelukkig te zijn met een man, moet je hem heel veel begrip schenken en een beet
 je liefde. 
     Om gelukkig te zijn met een vrouw moet je haar veel liefde schenken en niet proberen 
 haar te begrijpen. 

 WISKUNDIGE LEVENSDUUR 

     Getrouwde mannen leven langer dan vrijgezellen, maar vrijgezellen leven veel beter. 
 

 WISKUNDIGE WIJZIGING 

     Een vrouw trouwt met het idee, dat de man zal veranderen, maar dat doet hij niet. 
     Een man trouwt met de hoop, dat de vrouw niet zal veranderen, maar dat doet ze wel. 

 DISCUSSIE LOGICA 

     

 Een vrouw zal altijd het laatste woord hebben in een discussie. 
     Alles wat de man daarna nog zegt, is per definitie het begin van een nieuwe discussie. 
 

Ronny Mertens 
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