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  Beste Vrienden(innen) 
 
Het eerste kwartaal zit er al bijna op en we werken met 
het vernieuwde bestuur op kruissnelheid. Voorzitter, 
secretaris en penningmeester zijn dezelfden maar ons 
dagelijks bestuur heeft enkele nieuwe gezichten. Laat 
ons niet vergeten de afscheidnemende, Jos Testelmans 
en Rik Gillebert, te bedanken voor het jarenlange vrij-
willigerswerk in onze VrKr. 
 
 We verwelkomen drie nieuwe bestuursleden: Rob 
Proost, Livien Winckelmans en Paul Lambrechts. Drie 
om het werk van twee te doen hoor ik U denken. Wel 
het is vrijwilligerswerk dus het kost evenveel en we 
hebben er een functie bij gecreëerd, beheerder van ons 

clublokaal. Inderdaad om penningmeester en secretaris wat te ontlasten neemt Paul Lam-
brechts dit voor zijn rekening. Hij is tevens de ondervoorzitter. 
 
 We zijn een viertal bijeenkomsten op zondagochtend ver en het systeem met beurtrol is 
goedgekeurd. We hebben genoeg vrijwilligers en zien de opkomst zeker niet teruglopen, dus 
dat is ook een positief punt. 
 
 De eerste grote afspraak van het jaar, de busreis, komt er aan. Jo Cambré heeft iets 
moois gepland en we kunnen nu al spreken van een succes, als we het aantal inschrijvingen 
zien. 
 
 Bij 3 Para is het jaar ook begonnen, die mannen zorgen vooral voor onze veiligheid. 
Een groot deel van hun aandacht gaat naar de Operatie Homeland, het bewaken van belang-
rijke plaatsen in Antwerpen, Brussel en Charleroi in het kader van de terreurdreiging. Toch 
hebben ze nog de tijd gevonden om het jaarlijkse Peterconcert te organiseren ten voordele 
van ‘De Mast’ en ‘Het Margrietje’ de twee petekinderen van het bataljon. Ze konden reke-
nen op een grote afvaardiging van onze Vriendenkring waarvoor mijn dank. In de maand 
april is er ‘gelukkig’ voor hen, een groot schietkamp in Tjechië te Boletice. Dat is gelegen in 
wat men vroeger het Sudetenland noemde. Minder goed nieuws is het feit, dat er nog geen 
uitzicht is op de toekomst van het bataljon. Laat ons hopen dat er hier snel klaarheid komt. 
 
 Wij hopen jullie allemaal eens te zien op onze organisaties in de loop van het jaar, en 
wensen iedereen vreugde en goede gezondheid toe. 
 
 
          Pol Ooms 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
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Peterconcert van donderdag 17 maart 2016 
 

Het was met veel plezier dat de Luitenant-kolonel SBH Bart Verbist 
de talrijk opgekomen aanwezigen mocht verwelkomen te Tielen. On-
danks de zeer drukke periode als gevolg van de steunopdrachten aan 
de politie, maakte het bataljon graag tijd voor dit benefietconcert. Uit 
dit evenement blijkt eens te meer de onderlinge verbondenheid en sa-
menwerking met de gemeente Kasterlee die peter is van het 3de batal-
jon parachutisten. 
 
De vorige editie vond plaats op 27 februari 2014 in de Sint-
Willibrorduskerk te Kasterlee en was zonder meer een succes te noe-
men. Dit jaar had de kolonel er voor gekozen om het Peterconcert te 
organiseren in Tielen, gezien de rechtstreekse band met het 3de batal-

jon parachutisten. Het ontmoetingscentrum van Tielen waarin het concert plaatsvond bood 
overigens de nodige faciliteiten. Het benefietconcert werd dit jaar gespeeld door de Konin-
klijke Muziekkapel van de Marine onder leiding van oppermeester-chef kapelmeester Bjorn 
Verschoore. 

 
Bjorn Verschoore studeerde saxofoon aan de stedelijke muziekacade-
mie te Izegem om daarna aan het Koninklijk Conservatorium te Brus-
sel in  het diploma “ Meester in de muziek” te behalen met grote on-
derscheiding in de klas van Norbert Nozy. Verder studeerde hij aan 
het Real Conservatorio Superior de Musica de Madrid (Es) bij Dhr. 
M.Mijan en volgde diverse masterclasses bij o.a. François Daneels, 
J.M Goury, enz … Hij begon zijn militaire loopbaan in  als saxofonist 
bij de Koninklijke Muziekkapel van de Marine waar hij in  1° solist 
werd. In 2009 geslaagd in examens van onderkapelmeester en sinds 4 
januari 2010 is Oppermeester-Chef Bjorn Verschoore officieel aange-
steld in de functie van dienstdoend Kapelmeester, m.a.w niet de eerste 

de beste deze Bjorn. Later op de avond werd dit alsmaar duidelijker. 
 
Op 1 juli 1947 werd te Oost-
ende de Muziekkapel van de 
Zeemacht officieel opgericht. 
De opeenvolgende kapelmees-
ters gaven één voor één, met 
hun eigen talent en vaardighe-
den, een bepaalde “touch” en 
stijl aan de muziekkapel van 
de Marine. 
In de toekomst zal de Konin-
klijke Muziekkapel van de 
Marine in het gegeven van de 
lichte muziek zijn nieuwe in-
dentiteit verder weten te ont-
wikkelen. Een flexibel orkest 
dat in het kader van de militai-
re tradities de eigen culturele achtergrond, klasse, entertainment, show, … laat samensmel-
ten tot een nieuw concept. Een concept waarvan vooral ons publiek zal kunnen genieten. 
Momenteel bestaat de “Koninklijke Muziekkapel van de Marine” uit 36 professionele musi-
ci die door het wereldwijd ten dienste stellen van hun talenten, als volwaardige Belgische 
ambassadeur over de wereldzeeën uit laat varen. 
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Deze derde editie van het Peterconcert was dan ook een uitgelezen kans om de warme ban-
den tussen bataljon, gemeente, kaspar en niet te vergeten onze eigen vriendenkring aan te 
halen. De burgemeester van Kasterlee Ward Kennes dankte dan ook terecht Luitenant-
Kolonel Bart Verbist voor dit voortreffelijke initiatief om met de volle steun van het ge-
meentebestuur dit concert te organiseren. 

Wij mogen bij deze zeker onze eigen leden niet vergeten. Dank U aan allen die hebben bij-
gedragen aan het succes van dit concert. Dit jaar was ons vriendenkring maar liefst vertegen-
woordigd door 53 leden, wat een enorm succes was. Na het concert werden al de ingeschre-
ven genodigden nog ontvangen in de kazerne te Tielen voor een uitgebreide receptie. Het 
was kortom weer een geslaagde avond en vanuit de vriendenkring wensen wij onze oprechte 
dank en felicitaties over te maken aan de kolonel en zijn ganse team van medewerkers. 

AR 
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14de Editie van de jaarlijkse Boulder Mania 
 

 
 
 
Dit jaar was dit kampioenschap open voor in-
ternationale ploegen en het Belgisch militair 
kampioenschap. 
 
Het was prachtig om zien hoe deze topatleten 
zich bewogen, klommen, vastklampte aan het 
laatste beetje houvast. 
 
Als spinnen op weg naar hun prooi was het 
prachtig om zien hoe deze atleten als het ware 
tegen de verschillende hindernissen en obsta-

kels toch hun weg wisten te vinden naar 
het beoogde doel. 

 
Volgende landen waren uitgenodigd door Bel-
gische CISM ( Comitè international sport mili-
taire ) Nederland, Groot Brittannië, Zwitser-
land, Oostenrijk, Slovenië, Frankrijk, Duits-
land, Italië en Rusland.  
 
De Russen stuurden alvast hun betere klimmer : Dmitrii SHARAFUTDINOV is momenteel 
de 10 op de IFSC world ranking list . 
Behalve podium voor het Belgische kampioenschap ( mannen, vrouwen en masters 40+ ) 
was er ook een open ranking en een landenklassement. Ondanks dat er een sterke afvaardi-
ging was van heel wat landen moesten wij toch vaststellen dat de Russen opermachtig wa-
ren in dit “spelletje” Het was een mooie organisatie en ons zie je in ieder geval volgend jaar 
terug. Wij zijn zeker fan geworden van dit gebeuren. 
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Oproep aan al onze leden 

Op DINSDAG 3 MEI 2016 heeft kolonel Bart Verbist nog uitzonderlijk tijd vrij ge-

maakt voor onze vriendenkring. Op die avond zal er een uiteenzetting zijn van de 

activiteiten van het bataljon over de afgelopen maanden. 

 

Deze voordracht zal doorgaan in de bar Onder-officieren te Tielen, aanvang 

om 18:00 uur. 

 

Wie graag aanwezig is op deze avond (gratis inschrijving) moet zijn naam opgeven 

bij de secretaris of penningmeester en dit UITERLIJK tegen 1 mei 2016. 

Wie zich niet heeft ingeschreven kan geen toegang krijgen tot de kazerne. 

Wij rekenen op een grote belangstelling van onze leden. 

Namens het bestuur 

 

NAMENSNAMENSNSHAR 
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BELANGRIJKE MEDEDELINGEN AAN ONZE LEDEN 
 

Algemene vergadering van 10 januari 2016 
 
Op zondag 10 januari 2016 hebben wij naar jaarlijkse gewoonte onze algemene vergadering 
gehouden in de kazerne te Tielen. Er was ook dit jaar weer een grote belangstelling van onze 
leden om te luisteren naar wat het bestuur in samenwerking met zijn leden het afgelopen had 
gepresteerd.  
Ook vorig jaar was onze agenda ruim gevuld met het bijwonen van de vieringen te Kortrijk, 
Ieper, Oostende, Brussel, enz ….. Ons Korpsmaal was eens te meer een zeer groot succes, 
jullie waren dit jaar met maar 184 aanwezigen. 
Onze uitstap naar Eindhoven was eveneens een zeer groot succes. Met het tuinfeest in augus-
tus waren de weergoden ons iets minder goed gezind, maar niemand van de aanwezige heeft 
zich daar erg veel van aangetrokken en uiteindelijk was iedereen het erover eens dat ook hier 
de inspanning van het bestuur ten zeerste werd gewaardeerd. Onze boekhouding en de huidi-
ge kastoestand werd door de penningmeester voorgelezen en werd door alle aanwezige met 
een volledige meerderheid goedgekeurd. 
Door onze voorzitter werd de ex onder-voorzitter Henri Gillebert en Jozef Testelmans Com-
missaris-rekenplichtige bedankt voor hun jaren van inzet voor onze club. Zij worden vervan-
gen door nieuwe en enthousiaste leden die deze taak zullen overnemen. Ook was er nog een 
woord van dank voor de inzet al die jaren voor uitbating van de kantine door Jos en Frieda. 
 
Bij aanvang van een nieuw jaar is het ook de gewoonte om de agenda voor te stellen van wat 
er zoal te gebeuren staat in de loop van de volgende maanden. Wij moesten eerst en vooral 
op zoek naar nieuwe uitbaters voor ons lokaal en dit vanaf dit jaar met een beurtrol. Wij 
moesten niet lang zoeken want de belangstelling voor deze job was en is overweldigend.  
Ook de nieuwe kandidaten doen voortreffelijk hun job en kunnen rekenen op veel sympathie 
van onze leden. 
Om onze zondagen nog aangenamer te maken hebben wij inmiddels een boomstam geplaatst 
waar iedere zondag een wedstrijdje “nagelkloppen” wordt gehouden. Zeer leuke bezigheid 
die kan rekenen op zowel deelname van onze aanwezige dames (vooral zij) als de heren. 

Het Nieuwe bestuur van uw vriendenkring met van links naar rechts Jacques Belmans en Rob Proost (commissaris-rekenplichtige), Livien 
Winckelmans (medewerker kantine en evenementen), Robert De Trogh (secretaris en webbeheerder) Ronny Mertens (penningmeester, 
redacteur en webbeheerder), Pol Ooms (voorzitter), Paul Lambrechts (beheerder kantine en onder-voorzitter), Frans Van De Poel 
(museum en medewerker evenementen). 
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Uitstap van 23 april naar Bastogne 
 
In de eerste plaats moeten wij onze leden van harte bedanken voor de massale belangstelling 
die jullie toonden voor deze uitstap. Het was voor ons ook een onbekend gegeven of deze 
uitstap in de smaak van onze leden zou vallen. Niets was minder waar want voor het eerst in 
het bestaan van de club moesten wij nog geïnteresseerde leden weigeren. Ons vooropgesteld 
aantal van maximum 100 inschrijvingen hebben wij dan ook vlot gehaald, we moesten er 
zelfs weigeren. 
Toch voor degene die zijn ingeschreven enkele richtlijnen en een belangrijke wijziging van 
plaats van vertrek. 
 
 Uur van aankomst: Graag uiterlijk aanwezig tussen 06:15 - 06:30 uur. 
 
 Plaats van vertrek: Dit is GEWIJZIGD !!!!!!  
     Wij zullen vertrekken om 06:45 uur STIPT aan de parking van 
     NMBS STATION TIELEN in Tielendorp. Er is daar  een 
     zeer grote parking voorzien en dus geen probleem om onze 
     wagens te parkeren.    
     Deze parking kan je vinden aan de voorzijde van het station te 
     Tielen. 
* Voorziene kledij: Vrijetijds kledij is gewenst. Voor de mannen vragen wij om uw  
     pet, ‘t shirt, polo of sweater (afhankelijk van het weer) van 
     de club te dragen. Indien niet in uw bezit je hebt de mogelijk
     heid om er dan eentje te kopen van ons :-) :-) kwestie van onze 
     clubkas te spijzen !! 
     Draag goed schoeisel en vooral vergeet uw MUTS niet mee te 
     brengen !!Wij hebben op het einde van de dag nog een viering. 
 

Viering SAS- SOE te Kortrijk op zaterdag 7 mei 
 
Wie graag meegaat naar Kortrijk gelieve uw naam door te geven aan Ronny Mertens en dit 
uiterlijk tegen 23 april (heb je kans om dit te melden op onze uitstap). Dit is een mooie vie-
ring en onze kring zal daar ook deelnemen aan de kransneerlegging aan het monument. 
 

Remember Kolwezi 78 op 21 mei te Oostende herdenkingsmarsen 
 
De deelnemers aan de marsen en/of BBQ dienen zich in te schrijven via de penningmeester. 
Wij zullen de verplaatsing maken met de trein. Voor zij die willen kunnen deelnemen aan de 
marsen van 8 - 16 of 21 km. Er is eveneens een afsluitende BBQ voorzien de kostprijs hier-

voor bedraagt € 12 per persoon. Deelname aan de marsen kan ter plaatse geregeld worden. 
 
Programma van de mars met viering aan het commandomonument: 
 
16:00 uur: Opstelling van het peloton voor de optocht 
16:10 uur: Start van de optocht 
16:30 uur: Ceremonie voor het Commandomonument 
17:00 uur: Receptie op het Stadhuis van Oostende 
18:30 uur: Reünie en Barbecue - Gezellig samenzijn 
 
Inschrijvingen verwachten wij UITERLIJK tegen zondag 1 mei op ons rekeningnummer of 
rechtstreeks aan penningmeester. 
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Klimdagen van 9 juni en 15 september te Marche Les Dames 
 
Wie graag deelneemt aan deze klimdagen moet zich inschrijven via onze secretaris. Alleen 
inschrijvingen via de secretaris zullen en kunnen wij aanvaarden. 
Wees tijdig met uw inschrijving dan kunnen wij van de club uit een gezamenlijk vervoer re-
gelen.  
 

Bevelsovergave op dinsdag 28 juni 2016 
 
Op dinsdag 28 juni is er de bevelsovergave van Luitenant - kolonel SBH Bart Verbist. Deze 
bevelsovergave zal enkel kunnen worden bijgewoond op uitnodiging. Onze leden ( beperkt)
die interesse hebben in deze bevelsovergave kunnen hun naam nu reeds opgeven bij de se-
cretaris of de penningmeester. De kostprijs zal later worden bekendgemaakt.  
Wacht niet tot het laatste ogenblik en geef nu reeds uw naam op. 
 

Boek over 75 jaar Belgische Special Forces 
 
De SFG gaat in Februari 2017 een boek uitbrengen over 75 jarig bestaan “van SAS tot Spe-
cial Forces Group, 75 jaar Belgische Special Forces”. In voorbestelling kost het € 40  voor 
de paperback en € 100 voor de luxe editie, afgehaald op een speciaal “Event” in 2017.  
 
Wij graag een boek wil bestellen kan dit doen via de penningmeester door het bedrag van € 
40 of € 100 over te maken op ons gekend rekeningnummer. Doe dit uiterlijk tegen 5 mei 
want de bestellingen moeten tijdig worden overgemaakt aan de SFG. 
 
 
 
 
 

 

Hieronder enkele sfeerbeelden van de eerste succesvolle dag in ons lokaal van met “ nieuwe uitbaatsters” 
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KALENDER VOOR 2016 
 

Openingsdagen van ons lokaal te Tielen 
 
17 april - 01 - 15 - 29 mei - 12 - 26 juni - 10 - 24 juli - 07 - 21 augustus (tuinfeest) - 04 - 18 
september - 02 - 16 - 30 oktober - 13 - 27 november - 11 december.  
 

Donderdag wandelingen 
 
Iedere donderdag VOOR de zondag dat ons lokaal is geopend zijn er wandelingen voorzien. 
Wie graag mee stapt moet dit laten weten aan Pol Ooms ooms.brandt@telenet.be dan zal je 
worden opgenomen in de mailinglijst en weet je steeds waar we gaan wandelen. 
Eerstvolgende wandelingen zijn dus op 14 april en 28 april. Zo zal dit du s steeds verder om 
de twee weken. 
 

Open deur dag van 3 para op woensdag 31 augustus te Tielen 
 
Uitgebreide info over deze open deur dag zal nog volgen, meer info krijgen jullie in het 
eerstvolgende ledenblad, onze website en onze facebookpagina of op ons tuinfeest.  
Noteer alvast dat onze vriendenkring ook dit jaar weer zal postvatten met een uitgebreide 
stand info en kledij. 
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 Pol Ooms en Rik Gillebert, twee gepensioneerde anciens van 3 Para, maken in 2009 een 
pelgrimstocht van Turnhout naar Santiago de Compostela. 
Pol heeft een dagboek bijgehouden. Ze zijn intussen al een eind in Spanje, regio Canstilië Y 
Leon. Het blijft zeer warm, ze hebben de Tierra de Campos een hoogvlakte tussen Burgos en 
Leon achter de rug. Ze zijn in Leon en maken zich klaar om de stad met een blitsbezoek te 
verrassen. 

POL EN RIK NAAR JAAK  deel 18 

1 Juli, dag 90. Naar Virgen del Camino, de maagd van de weg. 

We staan rustig op, het plan vandaag is om in de 
voormiddag León te bezoeken en dan verder te 
stappen tot Virgen del Camino een dorpje net bui-
ten de stad. León ademt Pelgrims uit, men ziet ze 
overal de meeste natuurlijk rond de kathedraal een 
schitterend bouwwerk nergens zoveel gebrand-
schilderde ramen gezien. Een beetje verder be-
vindt zich de basiliek San Isodoro, ook een be-
zoek waard. Met Rik zijn voet gaat het niet goed, 
daarom is het maar goed ook dat we korte etappes 
stappen. Intussen zijn we werkelijk de grens van 
de 2000 km gepasseerd. Men kruist Rio de Ber-
nesga over de schitterende San Marcosbrug bij het 
verlaten van de stad.  
De albergue van Virgen del Camino is nieuw, 
heeft alle voorzieningen zelfs een uitgebreide bi-

bliotheek en een TV hoek. 
Maar hoe dichter we bij San-
tiago komen hoe meer men-

sen er stappen, en niet allen met dezelfde spirit 
als Pelgrims die al weken onderweg zijn. Er zijn 
nu veel jonge mensen, het groot verlof is begon-
nen, en de jeugd doet alles wat vrolijker en luid-
ruchtiger dan wij oudjes. Het is wat wennen, 
maar echte asociale mensen zijn er op de Cami-
no niet te zien. Spijtig dat er teveel Pelgrims te 
vroeg opstaan en met teveel lawaai. 
Gegevens: Start 07:00, aankomst 12:00. Af-
stand 15 km, totaal 2006 km. AM: Mooi. PM: 
Zeer warm. Overnachting: Pelgrims-albergue. 
Volgweg: Vooral agglomeratie. 
 

2 Juli, dag 91. Naar Villar de Mazarife. 

Het vroege gerommel zorgt ervoor dat we een beetje buiten onze wil om 7 uur aan het stappen zijn. 
Na Virgen del Camino heeft de pelgrim de keuze tussen de historische weg (loopt kaarsrecht langs 
de N120) of een alternatieve route, we kiezen voor deze laatste. Hij is iets langer maar over rustige 
wegen door de natuur en zonder het geraas van voorbijvliegende auto’s. Er is zelfs terug wat reliëf, 
wel geen echte bergen maar zacht glooiende hellingen. Op 24 juni was de Colina de Mostelares de 
laatste helling, sindsdien lopen we door de Tierra de Campos vrijwel plat. Het stuk tussen León en 
het Cantabrisch gebergte (Cordillera Cantabrica) noemt men de Páramo, wat Keltisch is voor ‘plek 
zonder bomen’. Niet verwarren met de Paramo in de Andes, een streek tussen de boomgrens en de  
sneeuwgrens. 

Catedral Santa Maria de Regla: De gotische ka-
thedraal van León. Met de bouw werd gestart in 1255 
met als voorbeeld de grote gotische kathedralen in 
Noord-Frankrijk.  

De albergue van Virgen del Camino, een nieuw ge-
bouw, kraaknet en alle faciliteiten 
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We passeren enkele kleine dorpjes of gehucht-
jes, Fresno del Camino, San Miguel de Cami-
no, Chozas de Abajo en komen tenslotte te 
Villar de Mazarife waar we onze intrek nemen 
in de Albergue ‘El Refugio de Jesus’. 
Deze Albergue is bekend door de muurschilde-
ringen die er in de loop der jaren door pelgrims 
zijn gemaakt. De kunstwerken overstijgen ver 
de gemiddelde graffiti, er zijn werkelijk parel-
tjes bij, gemaakt met veel liefde voor de pelgri-
mage. Behalve dat wordt men er ook vriende-
lijk ontvangen en heerst er een gemoedelijke 
sfeer, er zijn twee keukens beide van prima 
kwaliteit. Minder 
goede kwaliteit 
zijn de bedden, ze 
zijn al wat ouder 
en men heeft het 
gevoel in een 
hangmat te han-
gen. Later blijkt 
dat wij de enige 
oude bedden die er 
zijn in gebruik 
hebben genomen, 
er was namelijk 
een kamertje van 
vier, lekker knus, 
dicht bij keuken en 
uitgang dachten 
wij, maar we zijn te snel geweest. St Jacobus straft de ‘rappe’ jongens 
op zijn manier. 
In het dorpje zelf staat een mooi standbeeld van een rustende middel-
eeuwse pelgrim, aan de voet van de kerktoren, deze is natuurlijk uitge-
rust met twee ooievaarsnesten. We maken een goede pasta en drinken er 
een goede fles wijn bij. 
Gegevens: Start 07:00, aankomst 11:30. Afstand 15 km, totaal 2021 km. 
AM: Mooi-Bewolkt. PM: Zeer warm. Overnachting: Pelgrims-albergue. 
Volgweg: Rustige landwegen licht glooiend. 
 

3 Juli, dag 92. Naar Hospital de Órbigo, naar de 

brug van de Ridders*. 

Het is zeer rustig in deze Albergue (een aanrader) en dus slapen we tot 7 uur, nemen een goed ontbijt 
en zijn op weg. De eerste 10 km zijn ongelooflijk saai, de Tierra de Campos doet nog een laatste po-
ging om zich onvergeeflijk te maken (wat gelukt is). Ritten heeft veel last van tendinitis en we doen 
het kalmaan, en vooral een korte etappe maken is de boodschap. Na San Martín del Camino komen 
we te Puente y Hospital de Órbigo, een tweelingdorp langs de oevers van de Órbigo en verbonden 
door een oude van oorsprong nog Romeinse brug. De brug draagt een verhaal met zich mee, lees 
hieronder. We nemen onze intrek in de parochiale Albergue, proper met alle voorzieningen en vooral 
een prachtige tuin.  
Na het avondeten zijn er enkele jongeren die ons uitnodigen op ‘Kalimotxo’. Even uitleggen, men 
neemt de goedkoopst mogelijke wijn en cola, van elk evenveel, mixen met veel ijs om een en ander 
niet al te veel te smaken en dat gezellig opdrinken tijdens het vertellen van verhalen. De jongelui ko-
men behalve uit Spanje uit Chili en Uruguay, eentje hebben we al meer tegengekomen hij is van het 
zwerverstype, komt uit Chili en tracht iets bij te verdienen door het maken van pelgrimsfiguurtjes 
met ijzerdraad. Het zijn toffe mannen en al vlug, ook door de kalimotxo, is de stemming opperbest en 
sluiten zich nog meer pelgrims aan. Er wordt gezongen en gelachen, ik probeer het nogmaals met  

B: We verlaten stilaan de Tierra de 
Campos en naderen de Paramo, er is 
duidelijk en verschil in vegetatie en 
kleur van aarde. 
L: Een muurschildering in de alber-
gue van Villar de Mazarife, gans het 
gebouw hangt vol met deze tekenin-
gen in de loop der jaren door bezoe-
kende pelgrims gemaakt. 

Het mooie pelgrimsstand-
beeld te Villar de Mazarife. 
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Cielito Lindo en weer met succes, werke-
lijk iedereen die Spaans spreekt kent dit 
lied, een beetje zoals bij ons ‘In de Stille 
Kempen’. Het is een van de mooiere 
avonden, we zijn met meer dan 10 natio-
naliteiten aan tafel en drinken allen het 
goedkope spul. Pépé de hospitalero komt 
ons om 22 uur aanmanen tot stilte maar 
na zoveel drank is dat een moeilijke klus, 
toch krijgt hij het met veel diplomatie 
voor elkaar, niet nadat hij het laatste lied 
zelf heeft gezongen.  
Schitterende avond, 
morgen waarschijn-
lijk een houten kop 
onder een loodzwa-
re zon maar dat zijn 
zorgen voor later. 
Gegevens: Start 
08:00, aankomst 
11:30. Afstand 15 
km, totaal 2036 km. 
AM: Bewolkt. PM: 
Zeer warm. Over-
nachting: Pelgrims-
albergue. Volgweg: 
Onverhard pel-
grimspad. 
 
*Ridder Don Suero de Quiñones, 
uit Léon organiseerde in 1434 een 
tornooi, 15 dagen voor en 15 dagen 
na de naamdag van St Jacobus (25 
juli). Hij daagt elke Ridder uit die de 
brug over wil tot een toernooi 
(steekspel). Aanleiding is een belof-
te die hij een dame heeft gedaan, 
hij moet elke donderdag een ijzeren 
ring om de hals dragen, het zal wel 
iets met zijn hormonenwerking te maken hebben. Een maand lang 
houdt hij met zijn kompanen dit vol, slechts één Catalaanse Ridder over-
leeft dit niet. Zijn belofte is daardoor ongedaan gemaakt en hij trekt daarna 
op bedevaart naar Santiago, waar de ring nu om het beeld van Jacobus 
de Mindere hangt. 
Elk jaar worden deze gebeurtenissen in Órbigo herdacht met steekspelen en ander riddergewoon-
tes, men noemt dit de Passo Honroso. 

4 Juli, dag 93. Naar Murias de Rechivaldo via Astorga*. 

Ritten voelt zich vandaag wat beter en we gaan voor de afstand van een normale etappe. Villares de 
Órbigo is het eerste gehucht dat we passeren. Daarna komt Santibáñez de Valdeglesias en daar heb-
ben we voor het eerst zicht op de bergen van Léon de voorlopers van het Cantabrisch gebergte de 
Manzanalketen genoemd, het zal vlug gedaan zij met ‘plat’ lopen. Dan komt een stuk van 8 km tot 
Astorga een oude bisschoppelijke stad. Net voor de stad die in een dal ligt staat het beroemde Kruis-
beeld van Santo Toribio die de oude pelgrimsweg naar Santiago markeert. We dalen af naar de stad 
en trekken wat tijd uit om ze te bezoeken er zijn enkele prachtige bouwwerken. Een must is het bis-
schoppelijke paleis ontworpen door de beroemde architect Gaudí** en waar een museum over de 
Camino is in ondergebracht. Astorga bezit ook de kathedraal Santa Maria, schitterend bouwwerk. 
Het is druk in Astorga, met Rik gaat het goed en dus gaan we verder tot Murias de Rechivaldo een 
klein maar sympathiek dorpje. 

B: De brug van Orbigo, links de plaats 
waar men aan ridderspelen doet. 
L: Pepe, de vrolijke Hospitalero van de 
albergue te Orbigo. 
L-O: een bijzonder verkeersteken dat men 
enkel langs de camino vindt. 
O: Pepe tracht, met uitgesteld succes, een 
einde aan de Kalimotxo avond te maken. 
O-L: Voila, het recept van Kalimotxo. 
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Na Astorga is het gedaan met de Tierra de Campos, we komen 
terug in heuvelachtig terrein, het begin van de Montes de Léon. 
De Tierra de Campos heeft een diepe indruk om mij gemaakt, van 
Burgos tot Astorga een kleine 300 km hoogvlakte, onder een on-
genadige zware zon, geen beschutting, veel korenvelden, weids, 
bruin en geel als hoofdkleur, enkel landbouwers en pelgrims te 
zien, af en toe een dorpje soms een stadje, veelal kaarsrechte we-

gen, men kan soms zijn bestemming zien, uren voor men er aankomt. Men zegt dat men pas Pelgrim 
wordt in de Tierra de Campos en ik denk dat dit waar is. Veel mensen nemen in Burgos de bus tot 
Léon, omdat de saaie vlakte hen afschrikt (niets te zien zeggen ze), ze hebben ongelijk. De Tierra de 
Campos moet men beleven, ondergaan, een middel in het bevorderen van de nederigheid, de vlakte 
is zo overweldigend dat men er zich klein voelt, ze overwinnen geeft dan ook veel voldoening. En 
daarbij, saai? Sommige stadjes zijn werkelijk pareltjes, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los Con-
dos, Sahagún en natuurlijk Léon. 
  
Te Murias de Rechivaldo nemen we onze intrek in de gemeentelijke herberg, klein maar met alle 
voor-zieningen. We maken er kennis met Daniël en zijn zoon Stephane, ze komen uit Mons (dat is 
niet ver van Bergen), Belgen dus. Daniël is een Camino veteraan en wil zijn zoon laten kennis ma-
ken met de pelgrimage, op een rustige manier.  
Gegevens: Start 07:00, aankomst 13:00. Afstand 23 km, totaal 2059 km. AM: Bewolkt. PM: Mooi-
wind. Overnachting: Pelgrims-albergue. Volgweg: Onverhard pelgrimspad, terug licht reliëf in aan-
loop van de Montes de Léon. 
 

L: Pol aan het Cruz 
de Santo Toribio, 
verder in het dal ligt 
Astorga 
 
M: Het oude bis-
schoppelijk paleis 
herbergt nu een mu-
seum over de pelgri-
mage. Architect is 
Gaudi. 

De lezer heeft begrepen dat 
vooral de Tierra de Campos 
op mij een grote indruk 
heeft gemaakt. Van alle stre-
ken waar we zijn doorge-
trokken: het golvende Hage-
land, de beboste Ardennen, 
het groene Bourgogne, de 
vriendelijke Berry, de platte 
Landes, de bergen van de 
Pyreneee n, de wijngaarden 
van de Champagne en de 
Rioja is het deze desolate, 
bruine, eindeloze streek die 
mij het meest is bijgebleven.  
Deze foto, met een camino 
die niet eindigt, is sprekend 
voor de Tierra de Campos. 
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5 Juli, dag 94. 

Naar Rabanal 

del Camino. 

Het is rustig in deze 
Albergue, misschien 
omdat er enkel vijf 
Belgen zijn. Rik heeft 
terug pijn aan zijn 
been, misschien was 
de langere etappe van 
gisteren toch geen 

goed idee. Hij haat het gevoel dat hij ons vertraagt daarom stapt hij wat vroeger op. We spreken een 
RV* af, bang om elkaar kwijt te spelen zijn we niet (alhoewel lees op dag 102), de Camino is perfect 
gebaliseerd en bovendien zijn er altijd pelgrims in zicht, moest men vijf minuten niemand voor of 
achter zien, men is gegarandeerd van de Camino af. 

De 5 km tot Santa Catalina de Somoza zijn de laatste Meseta-meters, naar Ganso is het al gestaag 
klimmen en de laatste 7 km naar Rabanal del Camino gaat het verder bergop en we passeren zelfs een 
bos dat is ook lang geleden. Rabanal ligt 250 m hoger dan Astorga op 1150 m hoogte, het is een 
straatdorp met op het einde een kleine dorpskern rond de kerk. Er zijn vier Albergues in dit dorpje 
met nog geen honderd inwoners, wij nemen de Albergue Gaucelmo, het zijn Engelse Hospitaleros 
van de ‘The Confraternity of Saint James’ die hier vrijwillig werken. We worden uiterst vriendelijk 
ontvangen in het Queens English, wat er op neer komt dat men dit spreekt zonder de bovenlip te be-
wegen (Stiff Upperlip). Ze nemen uitgebreid de tijd om kennis te maken en geheel volgens hun leef-
wijze krijgen we een uitgebreide briefing. Een paar regels wat toegelaten is en veel regels over wat 
niet kan. Wat in het oog springt is de ‘Tea with cake at four o’clock’, waar we alleen al uit nieuws-
gierigheid naar toe trokken, ‘lovely, jolly good!!’.  
Maar zonder gekheid, het is een van de betere Albergues, goed onderhouden, proper en met een goe-
de keuken. We maken dan ook een pasta met veel groenten, als we na de maaltijd alles netjes afwas-
sen, zoals altijd, komen de Engelsen ons bedanken. Ik maak van de gelegenheid gebruik om te infor-
meren of er een kans is op een ‘British Breakfast’ maar dat zit er ‘regretfuly’ niet in. 
Ik ga naar de pelgrimsmis bij avond en kom daar Bill de Amerikaan tegen, we hebben hem voor het 
eerst ontmoet te Sahagún, hij was de man met veel blaren die te snel en te ver stapte. Hij heeft zich 
‘totall loss’ gelopen en is al drie dagen gestrand in Rabanal om te herstellen, beide scheenbenen staan 
gezwollen van de tendinitis en zijn voeten zijn een slagveld, nog maar eens het bewijs dat men naar 
Santiago moet wandelen en niet marcheren. Hij is een vriendelijke man en ik wens hem veel beter-
schap, hij antwoord dat hij naar ons had moeten luisteren. Bill is een echte Amerikaan, zich goed be-
wust van de belangrijke plaats dat zijn land in de wereld inneemt, de Tierra de Campos heeft hem  

Nog Belgen op de camino, 
Danie l en zijn zoon Ste-
phane uit Mons. De mid-
delste is een Fransman. 

* Astorga: De ca. 13 000 inwoners tellende bisschopsstad is lieflijk gele-
gen, 870 m boven de zeespiegel op een voorgebergte van de Manzanalketen. 
De grootste bloei beleefde de stad in de 9de eeuw als pleisterplaats voor de 
pelgrims naar Santiago. De Romeinen noemden de stad Asturica Augusta. 
Astorga bezat een gerechtshof en was een kolonie van de Asturiërs. Reeds in 
het midden van de 3de eeuw werd de plaats zetel van een bisschop. Navarra 
heroverde Astorga op de Moren, waarna het spoedig in 
Castiliaans bezit overging. 
** Antoni Gaudí (1852-1926): was een Spaans archi-
tect, hij ontwierp een aantal markante gebouwen en 

andere objecten vooral in Barcelona maar ook daarbuiten. De Sagrada Familia is het be-
kendst, maar Park Güell mag ook op veel belangstelling rekenen. Hij wordt beschouwd 
als een va de grondleggers van de organische architectuur, zijn werk valt onder de Art 
Nouveau, in Catalonië het Modernisle Catalá genoemd. 
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klein gekregen, hier heeft hij geleerd 
dat er hogere krachten meespelen. 
Even luisteren naar twee gepensio-
neerde parachutisten had hem veel 
problemen kunnen besparen. Intussen 
blijft Rik ook last hebben van zijn 
been, trots als hij is wordt daar met 
geen woord tegen Bill over gerept. 
Gegevens: Start 08:00, aankomst 

12:30. Afstand 16 km, 
totaal 2075 km. AM: Fris
-Bewolkt. PM: Mooi. 
Overnachting: Pelgrims-
albergue. Volgweg: On-
verhard pelgrimspad, 
licht stijgend naar de 
Montes de Léon. 
 
*RV : legerterm. Rendez 
Vous is een punt op 
voorhand afgesproken 
waar men elkaar terug 
vindt of waar men ie-
mand ontmoet. Bijvoor-
beeld: na een sprong 
maakt men RV met een 
partizaan in coördinaten 
enz… 
    
    
Wordt vervolgd …………. 

B: Vanaf Murias de Rechivaldo is 
het gestaag klimmen naar het 
hoogste punt van de tocht, won-
dermooi landschap. 
R: Rabanal del Camino een 
straatdorp met enorm veel voor-
zieningen voor pelgrims. 
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46e Wintertocht 2016 te Ster 5-7 februari 
Organisatie regionale Antwerpen            La Ferme Francopole 
 
Op vrijdagavond zijn wij  met twee wagens vertrokken vanuit Bouwel naar Ster, Jo Cambré, Jos Au-
gustus, Livien Winckelmans, Paul Vergauwen, Paul Lambrechts, Pol Ooms, Rik Gillebert en Ronny 
Mertens. 

 
Op de Baraque Michel zullen Johan 
Claes (James)- Peter ( de zwager 
van Johan en tevens noordbraban-
der NL) en Julien Vanbosch ons 
mee vervoegen. 
 
Aangekomen in Ster zijn wij het 
plaatselijk café gaan opzoeken . 
Het café heeft nog een houtkachel 
en heeft alleen bieren uit fles, de 
tapkraan is daar nog niet uitgevon-
den, aan de ene kant van het huis 
het café en aan de andere kant een 
winkeltje met zeker 50 producten, 
en een weegschaal uit grootmoe-
ders tijd, moet kunnen!,  

De Jos had in het café nog een openstaande schuld staan van 20 eurocent van verleden jaar. Na dit 
aan de bazin overgemaakt te hebben was het ijs onmiddellijk gebroken, en hadden wij er nog zeker 
wat blijven plakken als we geen oproep kregen van Jef Boex om onmiddellijk naar ons verzamelpunt 
in de hoeve van La Ferme Francopole te komen, we moesten direct naar ons vertrekpunt op de Bara-
que Michel gebracht worden want we 
waren al te laat! We komen subiet Jef 
als de tweede wagen (die voor de deur 
stond) er is, en zodoende konden wij er 
eerst nog ene drinken en daarna met de 
wagens naar La Ferme. 
Na onze bagage in het busje geladen te 
hebben waren wij op weg naar ons ver-
trekpunt op de Baraque Michel, daar 
aangekomen waren wij natuurlijk de 
eersten, er stond een gure wind, en na 
wat draaien en keren zijn wij maar terug 
in ons busje gaan zitten, wachtend op 
de grote bus uit Antwerpen.  
 
Na ongeveer een half uur was zij daar, onze drie vrienden kwamen ons vervoegen en na het ontvan-
gen van de stafkaart en de nodige coördinaten werden wij eenzaam en alleen langs de kant van de 
weg achtergelaten, geen probleem, de Jo heeft zelfs nog geen bril nodig om de kaart te kunnen lezen 
en weg waren wij, het bos in. Na ongeveer 40 min stappen waren wij al aan ons bivak, en in korte 

tijd werd het kale bos veranderd in een ten-
tencomplex. Even later kwamen ook de ande-
re ploegen in het bos aan. Het weer was 
droog alsook de terreinbodem.  
 
Zoals het goede buren betaamt gingen wij 
ook een plaatsje opzoeken om wat samen te 
lameren, de Levien toverde plots een fles Je-
never tevoorschijn en hoe het kwam weet ik 
niet maar iedereen had ineens een soort van 
drinkglas vast, en jongens, smaken dat het 
doet zo een borrel jenever buiten in het bos , 

Alvorens te starten hebben wij eerst de nodige suikers gedronken ! 
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maar ja 1 liter jenever : 11 man = rap leeg, de fles nog een omgedraaid om zeker te zijn, en ja ze was 
wel degelijk leeg, maar daar kwamen plots allerlei kleine flessen en bidonnekens te voorschijn  met 
ook van dat lekker spul in, wat er in zat speelde geen rol het smaakte allemaal, de sfeer was gezet en 
ieder gaf aan iedereen wat hij bijhad, het lachen werd luider de gemoederen vrolijker tot plots een 
stem die velen kennen van op het paradeplein “ mannen het is bedtijd, morgen is het vroeg dag, wek-
ken om 7h” slaap wel vrienden en snurk zacht!!  
 
Het was rond de 6° en na wat draaien en keren 
voor de goede ligpositie werd het overal stil, 
het was zalig slapen. 
Om 7 h trompet geschal, aankleden, water 
koken voor thee met boterhammen met hard 
gekookte eitjes van de vorige dag, wat moet 
men nog meer hebben. Inpakken en verzame-
len en wachten op de nieuwe coördinaten en 
het vertrek, niemand had slaapklachten zoals 
het para’s betaamt, en om 8h15 waren wij op 
pad. 
 
Het was een dagmars  van 24 km over allerlei terrein, verharde boswegen, grintpaden, omgehakte 
takken, en dit op en af, soms zwaar voor de knieën, op een gegeven punt hadden wij de mogelijkheid 
om onze rugzak achter te laten in een aanhangwagen, iedereen was daar vrij in.  
 
Telkens moesten wij van punt naar punt stappen waar wij dan onze nieuwe coördinaten vonden. Wij 
stapten langs een monument van een neergestort Amerikaans vliegtuig,  eenzaam en verlaten op de 
hoogvlakte. 
Rond de middag was er een post 
waar we lekkere tomatensoep 
met brood, en een wafel als des-
sert kregen, wij konden ook hier 
de rugzak achterlaten, na onze 
honger wat gestild te hebben 
konden wij er tegen voor onze 
namiddag tocht. Rond 14h30 zat 
onze tocht erop en waren wij in 
ons bivak in La Ferme Franco-
pole. Het was kiezen, binnensla-
pen op het beton of buiten in de 

tent, drie kozen voor de 
tent in het bos, minder 
last van gesnurk niet-
waar!  

 

Na het opzetten van onze 
tent gingen wij de refter 
opzoeken, de Peter onze 
toffe noorderbuur, had al 
de nodige Jupilerkes be-
steld, wij direct een pot 

uitgelegd en dan nagenieten van de mars. We waren weer zo enthousiast aan het drinken  dat wij ver-
geten waren dat wij nog onze schietproeven moesten gaan afleggen, zonder de verwittiging van de 
voorzitter van Antwerpen  de Freddy waren wij blijven zitten tot het eetmaal. 
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Komaan mannen we gaan ze kloppen, geweer-pistool-katapult-boogschieten en granaatwerpen, hoe 
het komt, ik weet het ook niet maar we hebben geen potten gebroken, we vielen buiten de prijzen, 
maar hebben er toch het meest plezier aan beleefd, en er zijn geen ongelukken gebeurd, want de 
pijlen vlogen alle richtingen uit.  
 
Terug binnen bij een vol-
gende pint konden wij er 
eens goed mee lachen. 
Het avondeten was intus-
sen klaar, lekkere soep 
en ragout van vlees met 
lekkere gratin aardappe-
len en een nagerecht van 
appeltaart met ijs, je zou 
voor minder gaan stap-
pen. 
Na het avondeten zijn we 
nog afgezakt naar de café 
van de hoeve, de baas 
een Oekrainer is een ou-
de bekende van Pol en de 
Rik, hij was vroeger tolk 
voor de Russen, en is zo in contact gekomen met onze para’s die  op zending waren, en er zijn daar 
nog heel wat verhalen ten berde gekomen. De bosslapers waaronder ikzelf zijn wat vroeger gaan 
slapen om met volle teugen van de rust en de stilte te kunnen genieten, ja watte, rond 2h ’s nachts 
begint daar een koor am prosit am prosit te zingen op de binnenkoer van de hoeve, lawaai genoeg 
en dan nog vals ook, ja rustig slapen!, heeft iemand hun het zwijgen opgelegd, ik weet het ook niet. 
Het werd terug stil, tot rond 4h ‘s nachts die vals zingende boszangers naar hun tent kwamen 
strompelen, hebben die daar nog wat afgelachen en anderen uit hun slaap gehaald, het heeft lang 
geduurd, maar uiteindelijk werd het stil en was het aanstonds 7h. 
Weeral eens geluk, bij droog weer kunnen inpakken, maar het was zeer winderig en hing regen in 
de lucht. In de refter aangekomen zaten onze betonslapers al braaf rond te tafel, te wachten op hun 
ontbijt van spek met eieren en lekkere verse warme koffie, ja jongens dat smaakte weeral, we zijn  
ne keer of twee terug geweest, de Freddy had moeite om alles tegelijk klaar te krijgen, soms was er 
spek en waren de eieren op en soms was het omgekeerd maar eten genoeg, er was op laatst nog 
overschot. 
 
Om 9h zijn wij na het inladen van ons materiaal gezamenlijk in kolom vertrokken voor de laatste         
± 5km naar Hockai, en dan hebben wij toch nog regen en sneeuwwater gekregen met de wind zo 
van opzij, zodat ge op 15 min aan ene kant goed doornat bent, de laatste tweehonderd meters heb-
ben wij in cadans en onder begeleiding van doedelzakmuziek afgelegd, we werden in het  gelid 
opgesteld voor de café waar we onze laatste centen gingen opdoen, tot er iemand tot de vaststelling 
kwam dat we voor de verkeerde herberg stonden, Hockai heeft meer dan één café, wie had dat ge-
dacht? Al een geluk voor de waard want die was gek geworden met zo’n grote groep in zijn zaak. 
 
Geef acht, halve draai links, muziek, en voorwaarts mars, op weg naar de goede locatie, en hier 
waren ze er wel op voorzien, heel de familie van jong tot oud was aan het helpen. Na nog menige 
pint en een afscheidswoord van Freddy, als ook nog een muzikale doedelzakhulde voor een overle-
den clublid van Antwerpen was het tijd om huiswaarts te keren.  
Het was een zeer geslaagde wintertrekking, het eten en de locatie voortreffelijk, dank zij Freddy en 
zijn team. Wat mij betreft, alles wat ik tussenwijl niet nodig 
heb staat al klaar voor volgend jaar. 
 
Bedankt ploegmakkers, de sfeer was weer geweldig.                                                                                                                                                 
 
Paul Lambrechts 
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IN THE FOOTSTEPS OF THE 82° AIRBORNE DIVISION 
  

34° editie op 20 februari 2016                                   
Malempre – Baneux – Fraiture - Baraque de Fraiture – Malempre    17km 

 
 

Na onze wintertocht hadden 
wij de inval om nog eens 
een mooie trektocht te ma-
ken, en deze herdenkings-
mars was daar de ideale ge-
legenheid voor. 
 
Ronny1, Pol, Rik, James, 
Robert, Ronny2, Rob, Paul 
hadden toegestemd, onze 
penningmeester had een 
minibus gehuurd en was 
zelf chauffeur van dienst. 
 
Vertrokken rond 7h15 te 
Tielen waren wij rond 9h30 
ter plaatse.  
 
 
De start was in de parochiezaal van Malempre, en de mars ging over de Baraque de Fraiture 
+652m. Het was zwaar bewolkt en de vooruitzichten waren alles behalve goed. 
Vertrokken rond 10h moesten wij de gele pijlen volgen, nadat we maar juist vertrokken wa-
ren en nog op de verharde weg lopend, kwam er een legerjeep langszij en de inzittenden 
maakten ons wijs dat wij te ver gelopen waren, wij hadden rechts moeten afslaan en zo on-
der de snelweg door naar Banneux. Wij hebben blindelings de Hollandse kiekebillekes die 
voor ons liepen gevolgd, en zo kunnen wij besluiten dat wij blinde ezels zijn, of toch iets 
meer achter zoeken ??? 

 
Teruggaan is niet voor para’s, wij heb-
ben de volgende brugdoorgang genomen 
en zo parallel naast de snelweg terug 
naar het juiste parcours gestapt, wij had-
den hierdoor wel 3 km meer op onze 
teller. De paden lagen er nat en zompig 
bij, wat het stappen echt moeilijk maak-
te. Het parcours was erg heuvelachtig 
wat normaal is in deze regio.  
 
Het begon stilaan te miezeren en het zag 
er voor het verloop van de dag niet veel 
beter uit. 
 
Regelmatig kwamen wij wachtposten 
tegen, bemand door soldaten volledig 

uitgedost in de uniformen van de Amerikaanse troepen van 40-45, ze waren zelfs voorzien 
van radioposten en al. Na 6km (voor ons 9km) was er een eerste bevoorrading, zij die wil-
den konden drank en versnaperingen kopen, of zoals wij snel een oude klare nemen.  
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Het begon nu stilaan echt te regenen. Daar het de vorige nachten gevroren had was de onder-
grond glad en papperig met die regen daarop, het was echt aandachtig stappen.  
 
Er waren zelfs dames met lage wan-
delschoenen, sommigen gaven toe dat 
ze een vergissing begaan hadden, wij 
zakten tot boven onze enkels in de 
blubber. Er waren van alle vreemde 
talen te horen, ik vroeg of het Polen 
waren, maar het waren er van Litou-
wen zij woonden in Brussel, er waren 
ook Estlanders enz., waarschijnlijk 
werkten zij bij de Navo of de Europe-
se gemeenschap. 

 
Er was een volgende bevoorra-
dingsstop voorzien op 11km ( voor 
ons 14km), maar ± 1km hiervoor 
zagen wij de Rik Gillebert en Ro-
bert De Trogh,( die een beetje 
voorop liepen), aan een tent staan 
met een soepkom in de hand, al 
zwaaiend deden zij teken dat wij 
daar moesten zijn.  
 
 

Het was een vriendenkring uit het Vlaamse land die snertsoep hadden gemaakt voor de an-
ciens, wij met de rode mutsen op, vielen natuurlijk in de prijzen, jongens en smaken dat het 
deed, zo’n heerlijke erwtensoep met veel rookworst, en de croutons waren maar voor het 
inscheppen. Bij het afspoelen van onze soepkom kwam onmiddellijk de vraag of we nog een 
kom moesten hebben, niet getwijfeld natuurlijk. Prachtig initiatief van deze mannen. Na een 
hartelijk dank gingen wij terug op pad. 
 
Na 1km waren wij aan de volgen-
de bevoorrading in Fraiture, het 
was hier een overrompeling, we 
kwamen hier Jo Cambré tegen die 
met zijn zoon Jefke ook van de 
partij was. We waren precies terug 
in 1944 met al die jeeps- tenten en 
Amerikaanse uniformen.  
 
De tomatensoep was hier ook 
weer lekker, maar door het slechte 
weer hadden wij geen goesting om 
onze boterhammen uit onze natte 
rugzak te nemen, het was soep 
opslurpen en verder, sommigen 
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liepen de bevoorrading gewoon voorbij, we moesten nu de Baraque nog over en de wind met 
slagregen kwam van linksvoor, het werd een zwaar stuk en hogerop zag alles wit, de 
sneeuwgrens lag rond de 600m. Er werd weinig gesproken bij de stappers, het was doorbij-
ten en aftellen. Boven op het kruispunt van de Baraque lag er een flink pak sneeuw zodat wij 
een stuk over de rijbaan moesten lopen tot waar de langlaufpiste begint, we gingen hier terug 
het bos in, over bevroren en smeltende sneeuw, het was bergaf en het was oppassen voor 
wegglijden.  
 
Nog wat verder waren de bos-
wegen door de houthakkers 
en bosopzichters in twee die-
pe sporen gereden, in deze 
sporen spoelde het smeltwater 
naar beneden zodat wij op de 
middelste bevroren rug moes-
ten stappen, voorbijsteken 
was hier uit den boze, het was 
achter elkaar tot we aan de 
verharde weg kwamen en de 
eerste huizen van Malempre 
zagen, het zat er op, en nie-
mand was hier treurig om.  
 
Die 17 km zijn niet te vergelijken met de afstanden die wij hier doen, zeker niet op dit ter-
rein. 
In de warme parochiezaal aangekomen was de glühwein meer dan welkom. De Pol had al 
snel een tafel gevonden en zo konden wij al zittend de benen uitstrekken en genieten van on-
ze kleine voorraad jenever die wij onderweg door de slechte weersomstandigheden  niet had-
den kunnen nuttigen. De Jo en zijn zoon Jefke, die volledig in uniform van het Amerikaanse 
leger was kwamen ons vervoegen. Jefke heeft hier wel de show gestolen door zijn prachtig 
uniform en bijhorende wapendracht. Hij was het bekijken waard.  
 
Wij hadden het geluk hier een 96 jaar oude veteraan van het 3° leger van Patton te begroe-
ten, zijn naam is Anthony Grant en hij was ingedeeld bij de logistieke bevoorrading van Pat-
ton “Hell on Wheels”, hij was speciaal naar België gekomen voor deze gelegenheid, hij ver-
trok hierna naar familie in Kaiserslautern in Duitsland. Hij heeft op mijn wandel certificaat 
met vaste hand zijn naam geschreven. Wij hebben verschillende foto’s genomen en hem een 
petje van het 3° para gegeven. De hele zaal heeft hem nog een staande ovatie gegeven. Ja 
mannen 96 jaar en er nog zo goed uitzien wat ne kerel. Het ga je goed Anthony. 
Na nog enkele pintjes gedronken te hebben  zijn wij wat later met ons busje met onze BOB 
chauffeur  Ronny veilig terug naar Tielen gereden, wij hadden nog wel een beetje proviand 
in onze bus en hebben menig marslied gezon-
gen dankzij  onze voorzangers Pol en Ritte, 
wat een leute, het maakt een mens 40 jaar jon-
ger, van het laatste halfuur weet ik niets meer 
want mijn pijp en licht was uit, het was een 
lange en zware wandel dag geweest en de ver-
warming van de bus doet de rest. 
Den Anthony heeft belooft dat hij volgend jaar 
gaat terugkomen, dus zullen wij er ook weer 
zijn. 
 
Lambrechts Paul 
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Foto:  Marcel Bahnen - www.facebook.com/

  

 

 
  

 
 

De leden en medewerkers van de “All American” 

Jeep Group willen alle deelnemers aan onze mars hartelijk 

danken voor hun aanwezigheid. 

Dankzij jullie was het weer een memorabel evenement, een 

schitterend eerbetoon aan de Amerikaanse militairen van 

de 82nd Airborne Division.Ondanks een wat vochtig we-

ertje hing er over de mars een zeer positieve en vriend-

schappelijke  sfeer binnen het kader van de herdenking. 

Reacties als “Heeft het geregend?”, “ De meeste regen valt 

toch naast ons” en “ Het was bijna het perfecte weer.”enz… 

getuigen hiervan.We hadden ook de eer en het grote genoegen 

onverwachts Anthony H. Grant te mogen ontvangen, een WO 

2 veteraan van 96 jaar! Hij was een G.I van het 3de  Ameri-

kaans leger en nam deel aan The Battle of the Bulge onder het 

bevel van Gen. Patton. Anthony kwam 

speciaal uit de V.S. om deel te nemen 

aan de mars! We houden uiteraard 

contact met onze held die zelfs beloof-

de volgend jaar opnieuw aanwezig te 

zijn! 

In naam van de “All American” 
Jeep Group, 

All the best!  

Freddy Van Put. 

http://www.facebook.com/imageworx.nl
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ONS TUINFEEST VAN 21 AUGUSTUS 2016 

 
Het klassieke tuinfeest aan ons clublokaal gaat weer door! 
  
Er zijn de klassieke wandelingen zoals we die al een aantal jaren organiseren. Voor het eten 

hebben wij dit jaar gekozen voor een mosselfestijn of stoofvlees met frietjes. 
 

 

Wandelingen zullen ook dit jaar er zijn met keuze uit 25 of 15 km. Dit jaar gaan we langs de 
GR Renier Sniederspad. Verplaatsing per busje naar een vertrekpunt, terug te voet. 
Dit alles wordt besloten met het tuinfeest met ditmaal keuze tussen mosselen frit of stoof-
vlees met frit.  

Verloop van het gebeuren: 
 

21 Augustus:  25 Km: samenkomst 08h30, koffie met koek en om 09h00 vertrek busje. 
 
   15 Km: samenkomst 09h30, koffie met koek en om 10h00 vertrek busje. 
  
Tuinfeest:   15h00 alle wandelingen zijn gedaan, samenkomst voor alle deelnemers 
   aan het tuinfeest. Omstreeks 16h00 beginnen wij aan het eetfestijn.  
   Dranken zullen ook dit keer aan democratische prijzen (lees € 1,25 per 
   consumptie) worden verkocht. 
           Einde tuinfeest in functie van de conditie deelnemers. 
 

Kostprijs:   Wandeling: 5€ per per persoon met inbegrip: koffie, koek, reisrantsoen, 
   bevoorrading en transport 

      
     Eetfestijn: 15€ per persoon 
 

   Ter verduidelijking: wandelen en eten = € 20 of eten alleen = €15 
 
 Te storten voor 07 Augustus op Rekening BE72 0013 1826 0716 van de VrKr.  
  
Duidelijk vermelden M of S (mosselen–stoofvlees) vb: 1M 1S = één mosselen en één stoof-
vlees. Wij zien aan het bedrag wie stapt. Enkel doorgeven aan welke mars men deelneemt 
(dit is nodig berekening busje), aan Pol Ooms of Ronny Mertens, liefst per email, telefoon 
kan ook. 
De wandelingen 25 en 15 km gaan over de GR Renier Sniederspad dit is in grote lijnen tus-
sen Retie en Tielen en meestal over onverharde wegen. Er is bevoorrading onderweg.  

Wij hopen op een grote deelname. 
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Links de regio waar het «15de Detachement» voor meer dan de helft van zijn eerste term verbleef. 
Rechts boven, hun nieuwe locatie in Ruanda (nu Rwanda).   

 
 

***** 

HOOFDSTUK I 
 

 

RUANDA – URUNDI: HISTORISCHE en GEOGRAFISCHE BEGRIPPEN 

POLITIEKE en ECONOMISCHE SITUATIE BIJ ONZE AANKOMST 
 
 
Men kan enkel maar het zinvolle van onze opdracht in Ruanda begrijpen indien men enigszins 
zicht heeft op de wirwar aan achtergronden die zich in het land ontwikkelen. De draagwijdte van al 
deze gebeurtenissen is zeer nauw verweven met de politieke, sociale en economische situatie daar. 
Daarom is het onontbeerlijk dat we eerst even enkele historische en geografische gegevens terug 
herop frissen. Als men weet dat Ruanda [nu Rwanda] en Urundi [nu Burundi] tot 1962 één geza-
menlijk grondgebied vormden door  België bestuurt, dan dient rekening gehouden te worden 
dat de gegevens die volgen betrekking hebben op de twee landen als geheel, toen gekend onder de 
naam Ruanda-Urundi. 
 

 
Watutsi-dansers in Ruanda-Urundi (eigen archief) 

 

 
Ruandese Hutu’s  (foto Vitse G.) 
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Ten Oosten van Congo gelegen, behoren Ruanda en Urundi tot de twee meest ontwikkelde landen 
van oostelijk Afrika. Samen vormen ze een soort draagkoepel die vooral gekenmerkt wordt door 
de delta van de wateren «Congo» en «Nijl». De hoogte van het uiterst bergachtige reliëf schom-
melt tussen de 1. 000 en de 4.500 meter. De twee landen worden enkel doorkliefd door wilde berg-
rivieren en onbevaarbare waterlopen en het klimaat is er relatief gematigd. De oppervlakte van elk 
van deze twee landen komt overeen met dit van België.  
Ruanda-Urundi was een vroegere Duitse kolonie die in 1919 door de Verenigde Naties aan België 
werd toevertrouwd. De UNO bekrachtigde dit mandaat in 1946. België kreeg er een vrede- en orde 
handhavende taak, was verantwoordelijk voor de verdediging van het grondgebied en oefende er 
op wetgevend, juridisch en administratief vlak de volledige macht uit. Ons land bood hulp bij de 
uitbreiding van de politieke instellingen, keek toe dat de rechten van de inlandse bevolking geres-
pecteerd werd, stond in voor de verdere ontwikkeling en opleiding en moest de fundamentele vrij-
heden verzekeren. Ruanda-Urundi was onderverdeeld in tien territoriale gebieden, vijfenveertig 
departementen en vijfhonderddertig sub-departementen. De macht was gecentraliseerd en lag in 
handen van de koning: Mwami Kigeri V  in Ruanda en Mwami Mwambutsa IV  in Burundi 
 
Laten we er nogmaals de nadruk op leggen dat al de hierboven vermelde gegevens en ook deze die 
volgen, betrekking hebben op de situatie in het Ruanda-Urundi van begin de jaren zestig [dus vóór 
de splitsing van het land] en dat die toestand aanzienlijk zal wijzigen in de jaren die volgen. Te-
vens moet ik er de aandacht op vestigen dat Kigeri V in april 1960 zijn land had verlaten; hij 
vreesde voor zijn veiligheid en vestigde zich in Usumbura. Van daaruit reisde hij de wereld rond 
om zo veel mogelijk steun te zoeken voor zijn zaak en met als uiteindelijk doel om in «zijn» ko-

ninkrijk opnieuw de macht over te nemen. 
Hij zal in 1961 door de toenmalige rege-
ring, hoofdzakelijk bestaande uit Hutu’s, 
van al zijn Koninklijke privileges ontnomen 
worden. 
  
Hiernaast: Inheemse markt (foto Ongenae E) 
 

De bevolking van Ruanda-Urundi telt op 1 
januari 1960 ongeveer 4.500.000 inwoners; 
dit komt neer op 86 inwoners/km². Men 
beschikt hier over de hoogste graad van 
bevolkingsdichtheid van heel Centraal-
Afrika (ter illustratie: Belgisch-Congo telt 
dan slechts 6 inwoners/km²). De economie 

bestaat voornamelijk uit landbouw en veeteelt. Elke heuvel wordt massaal door de bevolking inge-
palmd en elk strookje grond wordt bewerkt of gebruikt voor de veeteelt. Koeien (één miljoen 
stuks) zorgen niet enkel voor de belangrijkste productiviteit, maar zijn ook een teken van rijkdom. 
Men oogst er koffie en ontgint er enkele cassiterietmijnen; de industrie is echter weinig ontwikkeld 
en het land gaat gebukt onder gebrek aan goedkope energie. De Batwa’s behoren tot de oorspron-
kelijke bewoners en zijn een volk van jagers en krijgers. Ze vertegenwoordigen slechts 1% van de 
totale bevolking, de meesten zijn verdreven naar het gebied van de Congo-Nijl delta. Na hen vesti-
gen de Bahutu’s er zich, dat hoofdzakelijk een volk is van landbouwers en veehouders.  
 

1 Kigeri V Ndahindurwa (*1935), behorende tot het Tutsi-volk, was van juli 1959 tot juli 1960 mwami (= 
koning) van het Ruandese gedeelte van het Belgische mandaatgebied Ruanda-Urundi. Na de dood van Muta-
ra III van Ruanda op 25 juli 1959, ook een Tutsi, hadden de stammen Kigeri tot mwami verkozen. Een ge-
deelte van de Hutubevolking van Ruanda vond de verkiezing van Kigeri V onrechtmatig. In november 1959 
vond er dan ook een Hutu-revolte plaats. Op 25 juli 1960 ging Kigeri V in ballingschap. In januari 1961 ten 
slotte, vond er een volksraadpleging plaats waarin de meerderheid van de bevolking (voornamelijk de 
Hutu's) zich uitsprak vóór de republikeinse staatsvorm.  
² Op 1 juli 1962 werd Burundi een onafhankelijke staat onder de naam «Koninkrijk Burundi»  en stond Tutsi
-koning (mwami) Mambutsa IV aan het hoofd van de nieuwe staat. Deze voerde enige staatkundige hervor-
mingen door en streefde een enigszins democratisch getinte regeringsvorm na. Hij werd na een coup in sep-
tember 1966 door zijn zoon, Ntare V afgezet. 

³ tinerts  

http://nl.wikipedia.org/wiki/1935
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/1959
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/1960
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruanda-Urundi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mutara_III_van_Rwanda
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mutara_III_van_Rwanda
http://nl.wikipedia.org/wiki/25_juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/1959
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hutu
http://nl.wikipedia.org/wiki/November
http://nl.wikipedia.org/wiki/1959
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hutu
http://nl.wikipedia.org/wiki/25_juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/1960
http://nl.wikipedia.org/wiki/1_juli
http://nl.wikipedia.org/wiki/1962
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tutsi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mwambutsa_IV_van_Burundi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ntare_V_van_Burundi
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Rond de XVIIIe eeuw komt er vanuit de vallei van de Nijl een ras van krijgers over, groot van ge-
stalte en intelligent. Ze veroveren het land en ontpoppen zich zeer vlug tot de heersende aristocrati-
sche klasse. Ze installeren er een op feodale gronden gebaseerd leenstelsel en dringen de Bahutu’s 
en de Batwa’s in het keurslijf van lijfeigenen. Tot 1960 ziet de samenstelling van de bevolking er 
als volgt uit:  

Batwa (1%)  Pygmeeën, de laagste klasse 
Bahutu (85%)  Bantoe’s van diverse herkomst en voornamelijk bestaande uit boeren 
Batutsi (14%) een herdersvolk van Hamitische oorsprong, eigenaars van grote kuddes en 

behorende tot de leidende klasse 
België werkt aanvankelijk samen met de Tutsi’s, hierbij inspelende op het gewoonterechtsysteem 
dat de bestaande gezagdragers aan de macht houdt. De bevolking blijft dus praktisch volledig onder 
het systeem van het gewoonterecht functioneren, onder beheer van de Belgische overheid, maar 
onder rechtstreeks bestuur van de Mwami. Tot in 1959 is er praktisch niets te merken van enige 
politieke strijd; de grote Watutsi’s houden er de teugels vrij strak in handen.  
 
In 1959 wordt UNAR opgericht, een partij die uit Tutsi’s is samengesteld; bij hen heerst een sterke 
drang naar traditie en gevestigde orde. Iets later en waarschijnlijk als reactie hierop wordt de RA-
DER-partij opgericht, die hoofdzakelijk uit Bahutu’s bestaat. Naast deze twee grote partijen worden 
er nog twee kleinere, minder belangrijke partijen opgericht, ook hier onder impuls van de Bahutu-
bevolking.  
In november 1959 zet de UNAR een terreurcampagne in tegen de leiders van de andere politieke 
partijen. De Bahutu’s reageren hierop met vergeldingen, waarop de Watutsi’s op hun beurt een kli-
maat van systematisch geweld creëren. Dit is het begin van een regelrechte revolutie. Zoals dit 
meestal gebeurt kan de minderheid – die de macht volledig in handen heeft – niet dulden dat ze een 

stapje terug moeten zetten. Volgens hen 
zullen ze hierdoor een tweederangs rol 
spelen en verliezen ze hun feodale 
machtspositie. Ze volharden aan het idee 
dat ze – met hulp van elementen van 
buitenaf – in staat zullen zijn om verdere 
democratisering tegen te gaan, hiermee 
hun gezagspositie verder in stand hou-
dende. 
 
Hiernaast: …Onze detachementen kre-
gen de opdracht om hele regio’s uit te 
kammen… (foto Vitse G.) 
 
In een land dat uiterst primitief is be-
volkt verspreiden valse en misleidende 

geruchten zich ongelooflijk snel en is intimidatie van een bevolkingsgroep een zeer doeltreffend 
wapen. Collectieve uitbarstingen van geweld zijn, zowel bij de Hutu’s als bij de Tutsi’s, dan ook 
schering en inslag en een dergelijke toestand eindigt meestal in platbranden van hutten, soms ook in 
verminking of in doodslag.  
In mei 1960, het moment van onze aankomst in Ruanda ziet de toestand er als volgt uit: de Watut-
si’s hebben opnieuw een klimaat van blinde terreur ingezet. De Bahutu’s slagen er echter in om een 
groot deel van de macht in handen te nemen en de invloed van de Watutsi’s neemt zienderogen af. 
Vanaf dan wordt de reden van onze interventie in Ruanda duidelijk: we moeten er de orde handha-
ven tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van juni en juli. Een gevolg hiervan is, dat de onafhanke-
lijkheid van Congo samenvalt met de Ruandese verkiezingen en dat Ruanda [in tegenstelling tot 
Congo] verder onder Belgische voogdij blijft. Hierdoor gaat dan ook de gemeenschappelijke band 
met Congo verloren en de Ruandezen zullen getuige zijn van het vertrek van de laatste soldaten van 
de Congolese Openbare Macht uit Ruanda, Congolese soldaten die tot dan toe instonden voor de 
ordehandhaving in het land. Hierdoor krijgt ons bataljon plots een zware en delicate taak toegewe-
zen; een bataljon ook met eerder geringe getalsterkte welke een taak krijgt waarvoor het niet echt is 
opgeleid, maar die toch de wil heeft om deze nieuwe opdracht tot een goed  

4 Nationale Ruandese Eenheidspartij 

5 Ruandese Democratische Partij  
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einde te brengen. Al deze elementen samen nopen me, aan de vooravond van ons vertrek naar 
Ruanda, om volgende woorden tot onze soldaten te richten: 
 

«Onze eenheid is momenteel deze die er op Afrikaanse bodem het langste verblijf heeft opzitten. 
Ze heeft de beste opleiding genoten. U hebt als geen ander detachement gedurende acht maan-
den onder de ondankbaarste omstandigheden geleefd. U behoort dus tot de besten! Toch raad ik 
u aan om volgende instructies goed in acht te nemen. Men verwacht van u:  
 
1) Uitmuntende discipline en strikte uitvoering der orders. 
2) Minutieuze kennis en onderhoud van het materieel, bewapening en voertuigen.  
3) Aanzien en respect afdwingen bij de inlandse bevolking. Dit door een onberispelijk gedrag en 

een perfecte kledij. Geen te vertrouwelijke omgang met de inheemse bevolking, alle orders 
dienaangaande blijven strikt van toepassing.  

4) Geen contact met vrouwen, geen toegang tot de hutten. 
5) Energieke tussenkomst daar waar nodig en altijd conform de orders. 

 
Hiernaast: «U zult verspreid zitten op een immens uitgestrekt grondgebied, afge-
zonderd per compagnie, of zelfs per peloton…» (foto Ongenae E.) 

 

»U gaat vertrekken naar een omgeving die totaal verschillend is 
van deze waar u gedurende acht maanden hebt doorgebracht. U 
zult verspreid zitten op een immens uitgestrekt grondgebied, geïso-
leerd, per compagnie of zelfs per peloton. Het is daarom wenselijk 
dat u zich onmiddellijk aanpast aan deze nieuwe manier van leven 
en dat u op ieder ogenblik 100% operationeel en beschikbaar bent. 
De levensomstandigheden zullen meer dan waarschijnlijk moeilijk 
zijn. Ik beloof u geen gemakkelijke klus, geen ontspanning, noch 
goede voeding. Wat voor nut heeft het trouwens, als u in de testen 
tijdens uw commandokamp geslaagd bent, of in de survie en u op 
het moment dat u volledig op uzelf bent aangewezen moet vaststel-
len dat u niet in staat zou zijn om dergelijke moeilijke situaties te 
doorstaan?  
»U gaat trouwens niet naar Ruan-

da om er uw testen af te leggen. U gaat er een opdracht uitvoe-
ren. 
 
 
Hiernaast rechts: «Als er u gevraagd wordt om te ageren, doe dit koelbloedig, 

energiek en als het moet, met geweld.» (foto Ongenae E.) 

 

»Ik wil hier opnieuw mijn waardering uitspreken over de door u 
tot nu toe geleverde inspanningen en ik wil u ook in de toekomst 
verder mijn vertrouwen blijven schenken. Ik ben er vast van 
overtuigd dat u onze reputatie – die we in het 4de Commando 
hebben gesmeed – niet zult beschamen.  
»De twee of drie maanden dat u nog onder de wapens zult zijn, 
moeten voor u en voor uw oversten de bekroning vormen van 
een fase uit uw militaire leven. U zult er een goede herinnering 
en een onuitwisbare indruk aan overhouden.  
»Als u op een dag dient tussen te komen, voer dan de bevelen van uw chefs gewetensvol en kor-
daat uit. Ga nooit ondoordacht te werk. Als er u gevraagd wordt om te ageren: doe dit koelbloe-
dig, energiek en als het moet, met geweld… 
»Zo zult u zich de waardige opvolgers tonen van diegenen die u voorgingen.  
»Ik reken op u. U kunt altijd op mij rekenen…» 
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HOOFDSTUK II 

 
MEI 1960 :   ONZE AANKOMST IN RUANDA. 

 

 
Op 21 april 1960 wordt de 1ste Compagnie (1steCie) vanuit Leopoldstad naar Usumbura overgevlo-
gen. Bij de tussenlanding in Luluaburg worden de manschappen gedurende een uur geconfronteerd 
met een ware oorlogssituatie. Inderdaad, eens te meer is de eeuwenoude haat tussen de Baluba’s en 
Lulua’s opgeflakkerd en zijn ze die dag begonnen met elkaar de keel over te snijden; de spanning 
in de stad is om te snijden.  
Pas geland in Usumbura, dat als het ware ligt te blaken onder een Middelandszeeklimaat, worden 
de mannen van de 1steCie naar de noordelijke grens van Ruanda gestuurd. Hun bestemming is een 
gebied dat op ongeveer 2.000 meter hoogte ligt en waar de temperatuur gedurende de nacht daalt 
tot 0°. Voor mannen die uit de vochtige warmte van Beneden-Congo komen is dit een zeer drasti-
sche klimaatsverandering; bijkomend probleem: de iets warmere kledij is in Kitona achtergebleven. 
Traditiegetrouw passen ze zich echter onmiddellijk aan deze nieuwe situatie aan en het is met de 
glimlach dat ze er de koude nachten – die te vergelijken zijn aan deze in onze Belgische Ardennen 
– erbij nemen. De daaropvolgende maand, op 19 mei exact, neemt ook de rest van ons bataljon af-
scheid van Kitona en beginnen ook zij aan de verhuis naar Ruanda. Enkele dagen later zit het hele 
bataljon over een gebied verspreidt, zo groot als België. 
Eind mei is dit de inplanting van ons bataljon in Ruanda: de Staf van het bataljon en een gedeelte 
van de StafCie zijn in het scholencomplex van Astrida ondergebracht. De afdeling «Zware Wa-
pens» van de StafCie (een peloton Mortieren en een peloton Pioniers) zitten in Kisenyi ten noorden 
van het Kivu-meer, aan de grens met Congo. De 1steCie controleert heel het noorden van het land 
door de ontplooiing van een peloton in Biumba, een ander peloton zit in Nyakatale en een derde 
peloton zit in Rushaki. Wat de 2deCie betreft, deze trekt zijn kwartieren op in een vleugel van de 
missiepost van Nyanza, een locatie die de geestelijke hoofdstad van het land is en de gewezen ver-
blijfplaats van de Mwami’s.  
Toch zit nog niet iedereen van het bataljon in Ruanda. Inderdaad, enkele ‘toeristen’ zitten nog ver-
spreid in Congo of in Burundi. Dit is het geval met kapitein Delpierre en sergeant Vanderborcht, 
die op bevel van COMETRO op «Basis Stanley» in Leopoldstad zijn achtergebleven om deze te 
beheren. Adjudant Deroost ten slotte, is naar Usumbura gedetacheerd om daar ons materieel in ont-
vangst te nemen, dat daar in stukken en in brokken vanuit Kitona begint toe te komen. Mijn lijst 
zou onvolledig zijn zonder de vermelding dat er ook nog een officier, een onderofficier en drie sol-
daten gehospitaliseerd achterblijven op de Basis van Kamina.  
Mijn bataljon, versterkt met een «Verkenningspeloton» van het 3de Bataljon Parachutisten (3 Para) 
en een Compagnie Gendarmen van de Openbare Macht controleert dus een gebied dat zo groot is 
als België. Zijn antennes zitten tot op 2.000 km van de Generale Staf verwijderd. 
 
 

Het commando in Ruanda-Urundi (COMRU) 
 
Precies op de dag dat ons bataljon begint met zijn verhuis naar Ruanda, op 19 mei dus, neemt Ko-
lonel SBH Delperdange het commando over van de troepen in Ruanda-Urundi (COMRU). Bij die 
gelegenheid wordt er een parade gehouden in het kwartier van het «14de Bataljon Gendarmen» in 
Usumbura. Een detachement 3 Para en een detachement van het 4de Bataljon Commando (4 Cdo) 
nemen hier aan deel. Onze Standaarden luisteren deze ceremonie op. De Resident-Generaal van 
Ruanda, mijnheer Harroy en Kolonel Vlieger Nitelet – afgevaardigde van COMETRO – zijn ook 
aanwezig. De troepenschouw eindigt met een onberispelijk defilé op de tonen van de Muziekkapel 
der Gendarmen. 
 
 

Militair Bevelhebber van Ruanda. 
 

6 Vooruitgeschoven posten.  
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Als bevelhebber van het 4 Cdo krijg ik de opdracht om de orde te handhaven in Ruanda; hiervoor 
krijg ik het bevel «over al de in Ruanda gestationeerde strijdkrachten» en uiteraard ook over de 
Congolese Openbare Macht [F.P.], over de Luchtmacht, over het escadrille Harvards en over het 
escadrille «Alouettes»-helikopters. 
Vanaf de eerste tekenen van revolte werd het burgerlijke gezag in handen gegeven van een speciaal 
gevolmachtigde administrateur. Deze is hier niemand minder dan kolonel SBH Logiest, de gewe-
zen commandant van de «Groepering Stanleystad». Tot de onafhankelijkheid in juni 1962 zal hij 
hier het beste van zichzelf geven om het land uit zijn feodale duisternis te halen. Dag en nacht ziet 
men hem gebogen over dossiers en stafkaarten of doorkruist hij het land om zich persoonlijk re-
kenschap te kunnen geven van de toestand op het terrein. Strikt wettelijk gezien moet de gevol-
machtigde in geval van nood de Metropolitaanse Troepen opvorderen. Gedurende dertig maanden 
vormen we dan ook een hechte ploeg met als enige doel: de rust en de vrede in het land brengen in 
de aanloop naar zijn onafhankelijkheid en in afwachting van de aanstelling van een eigen regering. 
Ik maak hier dan ook van de gelegenheid gebruik om hulde te brengen aan kolonel SBH Logiest, 
zowel als chef, maar ook als mens, voor zijn inzet en voor zijn zin voor organisatie. Het 4 Cdo be-
waart aan hem dan ook de beste herinnering, gedragen door bewondering en dankbaarheid. 

De drie compagnieën van het 4de Commando zaten verspreid over een gebied dat zo groot was als België… (foto Vitse G.) 

 
In het kader van onze opdracht gebeurt het dikwijls dat onze detachementen het bevel krijgen om 
hele regio’s uit te kammen. Dit brengt met zich mee dat we inlanders kunnen aanhouden, die daarna 
vervolgd worden wegens inbreuken van gemeen recht: bendevorming en brandstichtingen van hut-
ten, enz… Een soldaat van de 1steCie verteld ons zijn deelname aan één van dergelijke arrestaties 
op een enigszins ludieke manier. Dit is zijn verhaal: 
 

Die avond na het eten, liggen we op onze britsen een nogal moeilijk verteerbare maaltijd te 
verwerken. We vragen ons intussen af hoe we ons op een zinvolle manier zullen bezighouden? Plots 
voelen we de grond trillen onder het gedreun van snelle stappen die vanuit de richting van de CP 
van het peloton blijken te komen.  

«Sunray» stormt als door een hond gebeten de heuvel af terwijl hij ons toeschreeuwt: «een 
gevaarlijke man aan te houden, zijn naam is Nkumwami.»  

 
7 Codewoord voor «Chef» of  algemeen: bevelhebber bij de troepen.  
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De Bedford is al aan het bollen en van kop tot teen gewapend wachten we zwijgend het teken 
af van de chauffeur om snel uit de nog rijdende vrachtwagen te duiken… «GO»…we storten ons 
met het hoofd en het wapen vooruit in de nacht; dergelijke tactiek is een opwindende bezigheid, een 
ware sport zelfs… Alé, geen gebroken ledematen en alles verloopt zoals het moet.  

In complete stilte stappen we in indianencolonne, één per één achter elkaar, terwijl de camion 
zonder zijn vaart te minderen zijn weg verder zet, net of er niets is gebeurd. Het eerste deel van 
«operatie Nkumwami» is dus geslaagd te noemen; niemand kan gezien hebben dat er hier zopas 
twaalf mannen uit de vrachtwagen werden gekieperd... Deze rijdt nu gewoon verder richting het 
inlandse dorp; vijfhonderd meter verder draait hij om en komt terug onze richting aangereden. 
Snel duiken we weg in de matitis. De chauffeur, die uiteraard weet dat we hier ergens zitten, tuurt 
de boorden van de weg af, maar vindt van ons geen spoor meer terug. Hij rijdt terug naar de Basis, 
terwijl wij in volkomen stilte verder trekken. «In stilte als paters!…»  

Het is een mistige nacht. Enkele sterren breken door de nevel heen…om even snel weer te 
verdwijnen. Het getsjirpt van de krekels overstemt het geluid van onze gedempte passen… Ah…
die dierbare krekels, zoals zo dikwijls zijn zij onze natuurlijke bondgenoten… 

Het huis van de verdachte met twee masten waartussen een antenne bengelt, doemt voor ons 
op. Een ploeg sluipt via de weg naar de voorkant, de tweede ploeg sluipt behoedzaam naar de ach-
terkant van het huis. Er staat een zingende man in de rugo en hij gaat de hut binnen; een hond 
begint te blaffen… Wij hebben allemaal onze posities ingenomen; het huis is omsingeld en iedereen 
die deze cordon wil doorbreken is er aan voor de moeite. Bajonet op het geweer, we verroeren geen 
vin meer en houden de adem in om elk geluid beter te kunnen opnemen.  

Een lange pauze…tot we plots een schichtige schaduw zien wegglippen langs de dienstuit-
gang. Het is een zwarte, redelijk groot van stuk; er blinkt iets in zijn rechterhand: een valies…en 
ook nog iets zwarts…een paraplu! Als plots een eerste ‘duivel uit een doosje’ vóór hem opduikt, 
vervolgens een tweede, een derde, valt die man perplex achterover... Drie bajonetten wijzen ter 
hoogte van zijn gordel dreigend naar hem…de man schreeuwt: «ik ben onschuldig…ik wil niet 
naar de gevangenis gaan.» Hij heeft blijkbaar geen al te zuiver geweten! Een hand snoert hem de 
mond en hij wordt meegenomen. Onder zijn jas ontdekken een lang mes, dat hij daar verborgen 
hield.  

De jeep komt er aan en we escorteren onze gevangene naar het huis van een koloniaal, met de 
bedoeling om zijn identiteit te controleren. Hij blijft schreeuwen; we knevelen hem en duwen hem 
een prop in de mond. Wij wachten vóór het huis. Wij horen vanuit de richting van het dorp een 
aanzwellend geroezemoes van stemmen; ze hebben blijkbaar de uiteindelijke afloop van onze actie 
afgewacht...  

De tijd tikt voorbij… Een jeep komt aangereden en «Sunray» schreeuwt ons toe: «we hebben 
de juiste vogel te pakken…». Operatie «Nkumwami» is voorbij. (…) 

 

Ik kan niet nalaten om dit hoofdstuk over onze eerste weken in Ruanda af te sluiten zonder eerst 
nog enkele persoonlijke vaststellingen toe te belichten die betrekking hebben op deze periode. Als 
deze nogal pessimistisch klinken kan ik enkel maar zeggen dat dit het gevolg is van ons allereerste 
contact met de inlandse bevolking zelf. En dat deze als het ware de neerslag is van een algemeen 
heersend borrelende gevoel bij ons allen. De Hutu’s waren brave landbouwers die het land net vol-
doende bewerkten opdat ze niet van honger zouden omkomen. Ze rekenden op de bescherming van 
de Tutsi’s, die hen de kans boden voor hen te werken. Inderdaad, tot vorig jaar nog, leefden ze hier 
onder een wat men «feodaal stelsel» kan noemen. De Hutu werkte dus voor de Tutsi in ruil voor 
bescherming. In een bui van ‘grootmoedigheid’ gebeurde het wel eens dat de Tutsi-heer de Hutu-
lijfeigene een koe ‘gaf’. Maar zelfs als deze koe nadien kalfde had de Tutsi de koe met zulk een 
hypotheek belast dat al de kalveren…de Tutsi-heer toekwamen. En als de koe stierf, stond de Hutu 
weer even ver als voordien: hij was geboren als dienaar van de Tutsi-leenheer en zou blijkbaar ook 
zo sterven. Zoals ik hier eerder al uitlegde was de koe een teken van rijkdom; wie koeien bezat, 
trok automatisch dienaren rond zich aan; deze boden zich spontaan aan om de veestapel te bewaken 
of te verzorgen. Gisteren bijvoorbeeld zag ik een Hutu, blootsvoets en in een stuk stof gehuld, die 
een koe stevig bij de staart vasthield  

8 Hoog gras 

9 Omheining van kleine heesters en takken  



31 

en deze met een stok verder dreef. De koe zag er deerniswekkend uit, alsof ze elk moment kon cre-
peren en was zeker niet meer in staat om nog één druppel melk te produceren. Om te slachten voor 
het vlees was ze trouwens nog minder geschikt, zo uitgemergeld was ze. Maar de oude Hutu be-
schouwde deze koe als zijn kostbaarste bezit en sliep met haar in zijn hut. Hij ging ervan uit dat ze 
hem nog voor één zaak goed kon dienen: hij kon ze nog inruilen voor een vrouw, bestemd voor zijn 
zoon.  
De Hutu’s waren nu niet bepaald een toonbeeld van properheid. Ze wasten zich wanneer de gele-
genheid zich voordeed en de kwaliteit van het water speelde voor hen geen enkele rol. Ze legden,  
blootsvoets en steunend op een lange stok, grote afstanden af langs paden die zich langs de flanken 
van de heuvels slingerden. De enkeling die hier schoenen droeg was meer dan een bevoorrecht 
man. Hun voeding was verre van toereikend; in principe aten ze eenmaal per dag: ‘s avonds. Ze 
namen praktisch nooit vlees tot zich, om de simpele reden dat ze er geen hadden, maar ook en 
vooral: omdat ze het zich niet konden veroorloven. Hun dagelijkse voeding bestond voornamelijk 
uit bonen, zachte aardappelen, een weinig maniok (ingevoerd door de blanken) en gerstmeel. Ze 
pletten de gerst tussen twee stenen en maakten hiermee een soort brij, waaruit ze alcohol distilleer-
den en de resterende ‘pap’ aten ze nadien met de handen op. Ook bananen gebruikten ze om er een 
soort gegiste drank van te maken die ze dan door middel van een holle rietstengel uit een bakje op-
gezogen. Deze drank werd in een kruik van gebakken aarde gegoten en zo op het hoofd kilometers 
ver naar de markt gebracht, met de bedoeling om deze daar te verkopen. Ook de klanten zogen 
door middel van dit pijpje of rietstengel het brouwsel in beurtrol op. Op een dag zorgde mijn 
nieuwsgierige interesse voor dit gebeuren voor een spontane reactie van de verkoper: hij bood me 
onmiddellijk het rietje aan om zijn waar ook even te proeven… 
 

Wordt vervolgd ………. 

 



32 

 

De patrouille van sergeant Binon valt in een hinderlaag. Hij, wordt gedood, en vier van 
zijn mannen gekwetst. Een ander peloton wordt uitgezonden om de aan de grond genagel-
de patrouille te ontzetten 
De dood van sergeant Binon trof me diep. Eigenlijk had ik die patrouille moeten doen. Bi-
non was een toffe stille jongen en amper een maand in Korea. Tot op heden stel ik mij de 
vraag “hoe zou ik in die omstandigheden gereageerd hebben? Zou ik ook onmiddellijk ge-
dood zijn? Zo ja, dan was ik nu al vergeten en rustte mijn gebeente nu onder het groene 
gras achter de kerk van Heppen”. 
Het is natuurlijk zo dat iedere patrouilleleider zijn opdracht op een andere wijze uitvoert, 
hij kan andere initiatieven nemen, andere formaties aannemen, gevaarlijke punten beter 
inschatten, een andere volgweg nemen en aldus aan een verrassing ontsnappen. 
In de ogen van de vijand die afwacht is de patrouilleleider het eerste doelwit. Wanneer die 
is uitgeschakeld is de patrouille tijdens de eerste minuten stuurloos en een gemakkelijke 
prooi.  Hij is ook van op afstand gemakkelijk te herkennen, aan de plaats waar hij loopt in 
de formatie, aan de gebaren die hij maakt, aan de mogelijk hoorbare bevelen die hij geeft, 
aan zijn bewapening, aan de nabijheid van de radio-operateur die steeds in zijn nabijheid 
loopt. 
De dood van sergeant Binon was ook een zware klap voor zijn peloton waar hij zeer ge-
liefd was. En het zou niet de laatste zijn. 
Dan komt Kerstmis 1951. Langs onze gewone patrouillewegen in het niemandsland vinden 
we door de Chinezen gelegde strooibriefjes met kerstwensen maar ook andere die ons aan-
zetten zich over te geven en niet meer voor de kapitalisten te vechten. Ook leggen ze kleine 
geschenken zoals zakdoekjes met een vredesduif en borstspeldjes in dezelfde aard. 
Met kerstnacht zelf zit ik vier uur lang in de sneeuw op onze voorpost. Het is een staalkou-
de 

Wat voorafging 

Tijdens de Koreaanse oorlog (1950-1955) maakte een Belgisch bataljon 
vrijwilligers steeds deel uit van de UNO troepen. Tijdens de winter 51-
52 ontstaat een soort loopgravenoorlog en bezetten de Belgen enkele 
heuvelruggen nabij het plaatsje Kojakol. 
Op 15 december 1951 voert de ‘C-compagnie’ een nachtaanval uit op 
de Chinese stellingen die echter geen succes kent. De dag nadien geeft 
de compagniecommandant me opdracht om met een patrouille de omge-
ving van het heuveltje ‘BEANS’ te gaan verkennen, heuveltje dat soms 
en later permanent door de Chinezen bezet wordt. De patrouille moet ‘s 
anderendaags om 0800 Hr in de ochtend vertrekken. 
Onverwacht wordt ik ‘s nachts opgeroepen. Gelukkig was de briefing ‘s avonds gegeven. De 
patrouille krijgt een andere opdracht, namelijk onmiddellijk het terrein voor de ‘B-
compagnie’ te verkennen omdat daar Chinezen gemeld zijn. Na 4 Hr rondzwerven in een 
mistige nacht en zonder enig contact komen we omstreeks 5 Hr ‘s morgens terug binnen  de 
lijnen. 
De opdracht waarvoor ik om 0800 Hr moest vertrekken wordt door sergeant Binon overge-
nomen zegt me de compagniecommandant. Een beslissing die hoogstwaarschijnlijk mijn le-
ven heeft gered. 

VAN HEPPEN NAAR KOREA afl 12 

Aan sergeant Binon was het noodlot verbonden. Hij was adjunct in het peloton van onderluitenant Miserez. 
Beiden waren vrienden en kwamen uit hetzelfde dorp in Wallonië. Ze waren verliefd op hetzelfde meisje. Het 
meisje zag beiden even graag en stond voor een verschrikkelijke keuze. Binon en Miserez besloten samen naar 
Korea te vertrekken, misschien zou dat een oplossing brengen. En dat gebeurde ook. Binon sneuveld op 17 
december 1951. Een goede maand later trapt onderluitenant Miserez op een mijn en is op slag dood. 
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maar stille nacht, enkel een neerstrijkende uil zorgt voor enige opschudding. 
En dan komt het heuglijke nieuws, we worden afgelost door Grieken. De aflossing gebeurd 
in de duisternis en in de bittere koude. Per ondereenheid dalen de manschappen af en wach-
ten beneden. Officieren en onderofficieren moeten aan de opvolgers alle posities aanwijzen 
alsmede de gevaarlijke punten, de reserve munitiedepots enz. De overgave duurt lang en 
verloopt niet vlot omdat vele Griekse onderofficieren geen Engels kennen. 
Als alles geklaard is moeten we nog een zestal kilometer te voet naar onze bivakplaats. We 
zijn blij onze verkleumde ledematen te kunnen bewegen en al stappend dromen we van war-
me tenten, gloeiende kachels en zachte veldbedden die wel zullen klaarstaan.  Bij aankomst 
wacht ons een teleurstelling, de tenten staan er maar de zijkanten zijn opgerold en de wind 
jaagt de stuifsneeuw er doorheen. De mazoutkachels zijn er maar nog verpakt in hun kratten. 
De veldbedden zijn er maar nog bijeengeplooid in een hoek van de tent. We weten wat com-
fort betekent. Iedereen steekt de handen uit de mouwen en na een uurtje staan de veldbedden 
netjes op een rij en gromt een mazoutkacheltje zich rood in het midden van de tent. In een 
behaaglijke warmte zoeken we onze slaapzakken op. 
Gedurende drie weken herleven we in onze kleine vallei. Er wordt echter niet stil gezeten. 
Iedere morgen begint met turnen, cross, sectie en pelotonaanvallen met scherp volgen elkaar 
op en er wordt meer geschoten dan aan het front zelf. Wapens en uitrusting worden nagezien 
en enige herstructurering wordt uitgevoerd. We leren ook nieuwe mensen kennen. Per cami-
on mogen een uitstapje doen naar Seoul waarvan de meesten wel goed teut terugkeren. Maar 
ook ‘s avonds in de tenten gaat het er gezellig aan toe. Af en toe wordt er zodanig whisky en 
Budweiser (bier) gedronken  dat menigeen zijn veldbed niet meer vindt. 
De drie weken zijn echter vlug voorbij. De avond is gekomen dat we terug naar het front 
moeten, eigenaardig genoeg naar onze vorige stelling. Een beetje moedeloos en stil gooit 
iedereen zijn rugzak en wapen over de schouder en stil stappen we terug zes kilometer naar 
onze oude positie. We weten wat ons daar te wachten staat, een donker vochtig hol in de 
grond, voortdurend gebrek aan slaap door de vele wachtbeurten, de patrouilles, voorposten  

DE GRIEKEN IN KOREA 
Men kan de Griekse inzet met de Belgische vergelijken. Griekenland heeft deelgenomen met trans-
portvliegtuigen (7  stuks C47) en een  Infanterie bataljon: het Sparta Bataljon. Ook bij de Grieken 
enkel vrijwilligers. Ze werden ingedeeld bij de 1e en 3e US Divisie, bij deze laatste hebben ze met de 
Belgen samengewerkt.  Ook zij betaalden een zware tol: 183 gesneuvelden en 610 gewonden. 

 
 

Griekse schouderbadge 
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 en hinderlagen, de ongerustheid. 
Beneden de heuvel wachten de manschappen rillend in de duisternis. En weldra dalen de 
Grieken de heuvel af. In het voorbijgaan zien we hun donkeren gezichten en hun wit glim-
mende tanden. Er volgen wederzijdse schouderklopjes en wensen in gebrekkig Engels. Zij 
gaan de goede richting uit, wij klauteren de bergflank op. Wat staat ons de volgende dagen 
te wachten? 
         Wordt vervolgd 
         RIK WOUTERS 

Letterlijk: open brief van luchthavenpolitie. 
Beste leden, toch eens iets om over na te denken zonder dat wij daar enig standpunt mogen 
innemen. Maar veiligheid voor iedereen moet een prioriteit worden. 
 

We schrijven 22 maart 2016. Voor elke politieman of – vrouw, op welke politiedienst dan 
ook werkzaam op de luchthaven van Zaventem, een datum waarvan hij/zij wist dat hij zou 
plaatsvinden. We hoopten allemaal dat we op deze datum niet aan het werk zouden zijn. 
Toch hebben we, elk op onze manier, ons werk gedaan. In omstandigheden die volgens ons 
vermeden hadden kunnen worden, vermeden hadden moeten worden. Elk interventie lid 
van onze eenheid was zich hiervan bewust. Deze brief is een uiting van frustratie van eer-
stelijns politiemensen om het gevoerde wanbeleid, een noodkreet voor de beveiliging van 
een internationale luchthaven zoals voorgeschreven zou moeten zijn anno 2016. 
Wij, Politiezorg vormen samen met de andere federale politiediensten (Grenscontrole, 
REP, VVR, …) het dagelijks gezicht van ‘de politie’ op de luchthaven voor passagiers, 
werknemers en anderen. In naam van de tragedie die (o.a. maar vooral) onze jonge collega, 
Inspecteur Ben Bergen, en zovele andere onschuldige burgers overkwam, spitst deze open 
brief zich enkel toe op de noodzakelijke verzuchtingen van de interventieleden van de Fe-
derale Politie, Luchtvaartpolitie Brussel-Nationaal Zaventem, afdeling Politiezorg. Wij 
vragen het diensthoofd Luchtvaartpolitie BRUNAT en de andere verantwoordelijken bin-
nen en buiten het politiewezen (BAC) die zich ten volle aangesproken mogen voelen na 
het recente drama, daarom om oprechte aandacht voor onderstaande punten. 
 
Algemeen principe: signalen genegeerd 

 
Sinds de terreurdreiging in ons land tot uiting kwam, werden vanuit de dienst Politiezorg 
dagelijks krachtige signalen gegeven inzake de toestand van de integrale veiligheid op de 
luchthaven. Er werden aanbevelingen en voorstellen gedaan door inspecteurs en hoofdin-
specteurs. Zowel naar functionele oversten binnen de dienst, als naar de voornaamste part-
ner in veiligheid Brussel Airport Company (BAC). BAC belichaamt voor ons vanaf 22 
maart 2016 de schande van het commercieel belang boven mensenlevens, en de vernede-
ring die wij als politiemensen ondergingen. De dagelijkse bevindingen van het operatio-
neel personeel, mensen in politie-uniform, werden eindeloos aangekaart en gestaafd met 
meldingen, processen-verbaal, informatierapporten, incidenten en statistieken. Deze feiten 
inzake de wantoestand qua werkzaamheid moeten dus bekend in de oren klinken. 
 
Enkele voorbeelden terzake schetsen de onwerkbare en onprofessionele situatie 

 
De 4 niveaus van het centrale luchthavengebouw (trein, bus, aankomst en vertrek) zijn vrij 
toegankelijk voor  iedereen. Het (wild)parkeren van voer tuigen op het ver trek - en aan-
komstniveau is jarenlang gedoogd met behulp van de ‘kiss & fly’ zone. Er is geen enkele 
veiligheidscontrole van reizigers of bagage in het luchthavencomplex tot en met de centra-
le fouillering (connector). Dit open luchthavenbeleid is in andere landen al lang voorbijge-
streefd en is hét voorbeeld van de fundamenteel onveilige situatie op de luchthaven van 
Zaventem.  
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  Bij voorbaat van ramp werd geopteerd om de dagelijkse verkeersveiligheid rond de luchtha-
ven te schrappen: geen agenten van politie meer buiten zichtbaar, zelfs niet onder bewapen-
de beveiliging van inspecteurs of militairen. 
Geseinde personen inzake zware criminele feiten kunnen dus vrij de verschillende infra-
structurele niveaus betreden, zonder dat zij iets te zoeken hebben op de luchthaven. Dit be-
wijzen onze identiteitscontroles en ambtshalve vaststellingen in het luchthavengebouw voor 
de centrale fouillering (bijv. inzake diefstallen/vechtpartijen/verdachte gedragingen/
overlast/…). Er werden verschillende informatierapporten voor de dienst terreurbestrijding 
opgesteld naar aanleiding van identiteitscontroles van zowel passagiers als bedenkelijke pas-
santen. Het staat dus vast dat men verkenners heeft uitgestuurd om polshoogte te nemen van 
de veiligheidszeef om de terreur te plannen. 
 
Talloze incidenten met (een veertig tot zestigtal) daklozen belastten permanent de werking 
van onze dienst. Tientallen van deze mensen veroorzaakten overlast, opgesteld in processen-
verbaal van openbare dronkenschap, ordeverstoring, diefstal, geestesziekte, enz… De hygi-
ënische toestand (ziektes zoals schurft, luizen, TBC, malaria, etc… ) van enkele daklozen 
liet dermate te wensen over, dat zij een permanente en onverantwoorde bedreiging vormden 
voor de openbare gezondheid in het luchthavengebouw. Zo werden bijvoorbeeld drink- en 
eetgelegenheden, toiletten, etc.. in de nachtelijke uren intensief bezet (en besmet) door deze 
onhygiënische personen, om daags nadien plaats te maken voor een onwetend jong gezin 
met kinderen. Het initiatief van een werkgroep rond dit overlastprobleem werd opgedoekt 
om verkeerde redenen en als niet urgent bestempeld. 

 
Nog steeds is verhoudingsgewijs een groot deel van de werknemers op de luchthaven ANG 
gekend voor één of meerdere (zware) criminele feiten. Code rood is vooral het gerechtelijk 
verleden van personeel werkzaam in de trieer- en bagagezalen op tarmacniveau. Dit gegeven 
is een gevolg van een in het verleden gevoerd ‘progressief’ politiek activeringsbeleid, met 
positieve discriminatie voor bepaalde minderheden. Het feit dat deze individuen anno 2016 
kunnen en mogen blijven werken op extreem veiligheidsgevoelige plaatsen in en rond de 
luchthaven, is hallucinant. De kat is bij de melk gezet. 
De procedure voor achtergelaten bagage is bedenkelijk. De dagoverste (hoofdinspecteur) 
wordt ter plaatse geroepen, er vindt een sniffertest van het BAC Security plaats, en men stelt 
een ‘veiligheidsperimeter’ van 10 meter in (of minder). Bestuurlijke evacuatie is uit den bo-
ze, gezien het continu economisch karakter van de luchthaven. Indien de eigenaar gevonden 
wordt, komt deze in 99% van de gevallen weg met een simpele identiteitscontrole. Wraak-
roepend nu we weten wat enkele simpele bombagages kunnen aanrichten, zonder opgemerkt 
te worden. Op geen enkele wijze is er geanticipeerd op advies van ons of van gespecialiseer-
de diensten (DOVO). 
Het is een open deur intrappen: het personeelstekort. De 24 uren permanentie wordt enkel in 
stand gehouden door een kern van (hoofd)inspecteurs die zich dubbelplooien in werkuren en 
–prestaties. Langdurig ziekteverzuim wordt gedoogd. Personeelsleden die desondanks ui-
terst flexibel zijn en komen werken worden daarenboven ingezet voor niet-politionele 
(bewakings)opdrachten. Denken we maar aan de El-Al beveiliging, het toezicht op de Del-
haize te Brucargo, VIP beveiligingen etc… Opdrachten die privé uitbesteedt dienen te wor-
den en niets van doen hebben met eerstelijns politiewerk op een luchthaven. 
De dienst seiningen (gerechtelijk bureel), tevens onderdeel van de dienst Politiezorg, kent 
ook hopeloze tekorten. Belast met 12 uren-diensten die niet in verhouding staan tot een nor-
male werkweek (geen meerdere dagen rust), is het voor deze mensen zwemmen in het pa-
pierwerk. Zij doen het tijdrovende opkuiswerk van andere politiezones bovenop hun hoofd-
taken. Deze poule van (hoofd)inspecteurs behandelde zowel aangiftes, klachten, als seinin-
gen. Tot men enkele maanden geleden na lang aandringen tot het besef kwam dat de ont-
haalfunctie diende gescheiden te worden van de afhandeling van seiningen. Nog meer dan 
de interventieleden, ondervinden zij de grote tekortkomingen inzake professionele verwer-
king.  
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Zo is er geen sprake van een werkbaar ISLP systeem. De input die dit automatisch systeem 
dient te vergemakkelijken, is onbestaande. Het is onmisbaar voor een professionele admini-
stratieve afhandeling van de basispolitiezorg. Dit is bron van frustratie bij zowel ons als de 
burger, die niet het minimum aan service krijgt die hij verwacht van een openbare dienst, 
integendeel. 

 
Er wordt improviserend gewerkt, in een abominabele infrastructuur die indruist tegen elk 
gezond principe van de Wet op het Politieambt, zowel op ons voormalige onthaal, als op de 
huidige burelen Politiezorg. Zo zouden de burelen PZ een tijdelijke administratief onderko-
men zijn. Desondanks zitten we al enkele jaren te lang in een gebouw waar zelfs de inter-
ventie-eenheid zich niet op het gelijkvloers bevindt. Ook de burelen onthaal zijn verouderd 
en niet voorzien van de nodige lokalen zoals lokaal minderjarigen, een lokaal aangehouden 
personen (gescheiden van een lokaal seiningen), een fouillelokaal, etc.. Aangehouden perso-
nen kunnen niet onttrokken worden aan de publieke nieuwsgierigheid voor overbrenging en 
opsluiting. Zo moet er door een volle vertrekhal gewandeld worden met een geboeid per-
soon. De opgesloten personen kunnen niet van het nodige drinkwater voorzien worden in 
dezelfde ruimte (ondrinkbaar). 

 
Foto’s en vingerafdrukken kunnen niet gelijktijdig afgenomen worden. Om foto’s te 
maken moeten we een ‘opleiding fototheek’ volgen, terwijl het toestel vingerafdrukken 
voorzien is van de optie fototoestel. Desondanks bevindt de fotocamera zich 500 meter ver-
der, in een kelder van het luchthavengebouw, in de burelen VVR, waar veel inspecteurs van 
de PZ zich nog eens niet kunnen inloggen in het computersysteem.  

 
Er is geen enkele sportinfrastructuur die de mogelijkheid geeft om de personeelsleden tij-
dens de diensturen te laten trainen of oefeningen te doen inzake rampsituaties of GPI 48. 
Het materiaal is zachtst gezegd verouderd en niet afgestemd op de werking van een politie-
dienst anno 2016. Het collectieve wapen UZI (daterend uit de rijkswachttijd), wordt nog 
steeds meegenomen als afschrikmiddel op orde- en beveiligingsdiensten. Deze wapens 
springen onvoorspelbaar op automatische stand, uitdrukkelijk bij wet verboden. Er werd 
door een foute manipulatie in een plafond geschoten ten burele PZ in het bijzijn van meer-
dere inspecteurs, er vonden schietincidenten plaats in de schietstand door een onbetrouwba-
re sluitstukwerking… al deze feiten werden in de doofpot gestopt en bleken niet te volstaan 
om eindelijk over te schakelen naar een moderne collectieve bewapening.  
 
Sommige dienstvoertuigen hebben gemakkelijk meer dan 150 000 km op de teller, zijn ver-
roest, gedeukt, niet altijd gepantserd, of hebben geen enkel technisch hulpmiddel voor vast-
stellingen onderweg. Dat een administratief voertuig als Citroën C3 wordt ingezet voor o.a. 
beveiliging van Eurotops schetst een triest maar reëel beeld van de huidige situatie. 
Van kledijkwaliteit is geen sprake, en de basiskleding (broeken, schoenen, …) is niet be-
schikbaar of tijdig leverbaar. 

 
Er wordt op geen enkele manier voorzien in persoonlijk materiaal dat een veilige dagdage-
lijkse werking op interventie verzekert. Meswerende handschoenen, radioversterkers, 
leathermans, kwaliteitsvolle interventieschoenen…: je koopt het best zelf allemaal aan. 
Bovenstaande feiten illustreren de prangende situatie. Ze zorgen ervoor dat tijd en energie 
die normaal naar de integrale beveiliging van de luchthaven zou moeten gaan, compleet ver-
loren gaat. Dit is soms zover buiten proportie gegaan, dat het voelbaar was bij passagiers en 
werknemers op ‘de luchthaven van Brussel’… , ten koste van het imago van ‘de politie’. 
Deze rampzalige faciliteiten op het werk uiten zich in de praktijk, ten koste van gewone 
mensen in onze samenleving.  
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Een laks en onpersoonlijk management van onze eenheid leidde tot een gelaten werksfeer in 
de hele dienst Politiezorg. Het valse veiligheidsgevoel op de luchthaven was een publiek ge-
heim. Met de beelden van de aanslagen in ons geheugen gegrift, en met een groot groepsge-
voel, hopen wij dat bovenstaande feiten eindelijk erkend, verbeterd, en continu opgevolgd 
worden. Wij, als Politiezorg, instaand voor de beveiliging van de Nationale Luchthaven Za-
ventem, dringen daarom ten sterkste aan op onderstaand punten. 

 
Zoniet, gaan wij op de rem staan. 
 
Ondertussen weten wij allemaal dat de veiligheidsmaatregelen sterk zijn versterkt ten op-
zichte van het dramatische gebeuren op dinsdag 22 maart. 
Hopelijk komt dit ten goede voor ieder van ons. 
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 Verzekeringspolis als successieplanning? Update noodzakelijk! 

Sinds kort staat niet langer de federale belastingdienst in voor het innen van de erfbelasting 
en schenkbelasting, maar wel de Vlaamse. Met een andere persoon aan de belastingkassa 
zal het u niet verbazen dat deze er een andere mening op nahoudt dan zijn voorganger. Zo 
gelden er nieuwe regels voor de verzekeringsgift die gevolgen kunnen hebben voor uw 
specifieke situatie. Bij een verzekeringsgift draagt de persoon die de verzekeringspolis 
heeft afgesloten (de verzekeringsnemer) zijn rechten over aan een door hem 
gekozen persoon, de begunstigde. De verzekeringsgift werd vaak gebruikt om te vermijden 
dat er erfbelasting verschuldigd zou zijn bij uitkering van het contract. 

Voorbeeld 

Aan de hand van een voorbeeld tonen wij u aan hoe de situatie vroeger was en wat er sinds 
kort is veranderd. Vader Koen heeft een levensverzekeringscontract afgesloten die bij zijn 
overlijden voorziet in een uitkering aan zijn dochter Nele. Dan krijgen we volgende verze-
keringspolis:  

Bij het overlijden van de verzekerde, Koen, zal Nele als begunstigde van de polis een uitke-
ring krijgen. Deze uitkering zal onderworpen zijn aan de erfbelasting omdat het een koste-
loos beding ten behoeve van een derde betreft. 

Door een verzekeringsgift te doen waarbij Koen zijn rechten als verzekeringsnemer over-
draagt aan Nele konden in het verleden deze erfbelastingen vermeden worden doordat het 
beding ten behoeve van een derde werd omgezet in een beding ten behoeve van zichzelf. 
Op deze overdracht van rechten was evenwel een schenkbelasting verschuldigd op basis 
van de afkoopwaarde van de verzekeringspolis. Na de verzekeringsgift ziet de verzeke-
ringspolis er als volgt uit:  

 

 

 

Wat is het verschil tussen de Vlaamse en federale interpretatie? 

Maar hier verschilt de interpretatie van de Vlaamse ontvanger van zijn collega bij de fede-
rale belastingdienst. Vanaf 1 maart 2016 zullen er toch erfbelastingen verschuldigd zijn op 
de uitkering binnen een contract waarvan de rechten in het verleden reeds werden overge-
dragen met betaling van schenkbelasting. Dit omdat de uitkering nog steeds aanzien wordt 
als een beding dat gemaakt werd door de erflater. En dit terwijl er bij het overdragen van de 
rechten al een schenkbelasting betaald werd en er principieel geen erfbelasting meer ver-
schuldigd zou mogen zijn.  
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  Hier stoten we terug op een verschillende interpretatie. De Vlaamse belastingdienst is name-
lijk van mening dat de erfbelastingen niet op dezelfde grondslag berusten als de schenkbe-
lasting bij het overdragen van de rechten, en dat er dus geen dubbele belasting gecreëerd 
wordt door het heffen van zowel schenkbelasting als erfbelasting. 

Hoe kunt u deze erfbelasting vermijden? 

Er zijn twee manieren om deze erfbelasting te vermijden, de een al iets gunstiger dan de an-

dere. 

Een eerste optie is het afkopen van het contract en het overeenstemmende bedrag schenken 
met betaling van 3% schenkbelasting. Een tweede optie is dat er een nieuwe begunstigde wordt 
aangeduid. Menig Vlaming heeft dan de reactie iemand tijdelijk begunstigde te maken en dan 
later terug te veranderen naar de oorspronkelijke begunstigde. Dit is echter niet toegestaan en 
valt onder de noemer fiscaal misbruik. 

Kijk uw verzekeringspolis met het oog op successieplanning goed na 

Met deze nieuwe interpretatie van de Vlaamse belastingdienst zien we duidelijk dat het fiscale 
landschap binnen de verzekeringspolissen voor een aantal ingrijpende veranderingen staat. Als 
u een verzekeringspolis heeft afgesloten met het oog op successieplanning is het nu dan ook 
belangrijker dan ooit dat de partijen binnen uw verzekeringspolis verstandig worden aangeduid. 
Ook dient periodiek te worden nagegaan of uw polis nog steeds het doel waarvoor het gecre-
ëerd werd zal bereiken. 

Hierbij kunnen we het vaak gebruikte beding van terugkeer in schenkingen aanhalen als voor-
beeld. Als uw geschonken geld werd opgenomen in een verzekeringspolis waarbij u als begun-
stigde aangeduid staat met als doel te verzekeren dat uw vermogen terugkeert naar u als de 
begiftigde vóór u zou komen te overlijden, dient u dat ook zo op te nemen in de voorwaarden 
van uw contract. Dit is een belangrijk detail dat vaak over het hoofd gezien wordt. 
 
 

Zit u met vragen? Wenst u meer informatie over deze nieuwe regels voor de 
verzekeringsgift en de gevolgen voor uw specifieke situatie?  
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Om af te sluiten iets plezant 

 
 

Een Turk komt een kleerwinkel binnen en zegt tegen de winkeljuffrow:  
"Ikke broeke wille kope." 
Winkeljuffrouw: "Strakke pijpen?"  
Turk: "Ja seffes, eerste broeke kope."  

 
Loopt een man in Amsterdam over de Wallen, klopt op een van de ruiten en 
vraagt aan de dame erachter:  
"Wat kost dat nou?"  

De dame antwoordt: "Vijftig piek." 
Waarop de man zegt: "Dat is helemaal niet duur voor dubbele beglazing." 

 
Een Hollander komt een café binnen en vraagt: "Waar is het toilet?"  
De eigenaar antwoordt: "Dat is verstopt."  
En de Hollander zegt: "Wat grappig, dan zoek ik 't wel."  

   
Een Limburger maakt zijn eerste zeereis.  
Na enkele dagen vraagt de kapitein hem of alles naar wens is.  
"Fantastisch!" zegt hij.  
"En reuze handig, die wasmachines in de muur. Wat daar niet allemaal in gaat..."  

 
De Nederlanders gaan hun eerste raket lanceren.  
"En," vraagt een verslaggever, "waar gaat de reis naartoe?"  
"Nou," zegt een Hollandse astronaut, "wij gaan naar de zon."  
'Naar de zon?" vraagt de reporter. "Maar daar is het toch veel te heet.  
Bent u niet bang dat de raket zal smelten?" 
"Nou nee," lacht de Hollander, "wij zijn niet gek, hoor. We gaan natuurlijk 's 
nachts!"  

 

Aantwaarpse blondjes ! Twie blondjes zitte on den toeg in een cafeeken oep 't 
Kiel. 
Zei tie ien: "'k zeng zjust wer men raaiexoam gon doeng."  
"Allee", vroagt d'aander: "en, oe was't?" 
"Nie goe, zenne", zee ze, "k zeng weer geboasd! Ik koom wer on da rongd pungt, 
en der stod em bord me daartig oep, dus 'k raaie kik daartig kier rongd da rongd 
pungt."  
"Ai", zee d'aander, " en verkierd geteld, of wa?"  
 

Een loodgieter uit Antwerpen krijgt de opdracht om een defecte w.c. te gaan her-
stellen in Borgerhout op het derde verdiep. De loodgieter belt aan en er komt een 
vrouwtje met hoofddoek op het balkon te staan en roept naar beneden:  
"Wat jij hebbe moete ?" 
De loodgieter:" ' t Is veur da schijthoas dat nie wult wareke!"  
Waarop de vrouw zich omdraait en tegen d'r man zegt:  
"Achmed voor jou, iemand van Sociale Dienst !"   
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Nog enkele foto’s van de activiteiten van dit jaar zoals AV vergadering, wintertocht, enz... 



 




