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    Beste Vrienden(innen) 
 
 Het tweede tijdschrift van het jaar is wat later door 
omstandigheden. Aan onze eenmansredactie-penningmeester 
en lokaalbeheerder Ronny Mertens, die dan ook nog eens de 
kar trekt bij onze organisaties, is dit zeker niet gelegen. In 
zijn vrije tijd laat hij dan ook nog de treinen op tijd rijden in 
de Noorderkempen. Het boekje zal tijdig in de bus vallen om 
het Korpsmaal en ook de Algemene Ledenvergadering aan te 
kondigen. Op deze laatste bijeenkomst zullen we dan de 
nieuwe voorzitter van onze VrKr toejuichen. 
 
 Het voorbije kwartaal hebben we enkele mooie mo-
menten beleefd, de busreis was een succes, de Open Door in 
3 Para met een stand van de VrKr, en het tuinfeest met zijn 
wandelingen. Op al deze evenementen zagen we enkel tevre-
den gezichten. In het geval van het tuinfeest, aanzienlijk 
meer deelnemers, ook aan de wandelingen. Bij het tweewe-
kelijks openen van het lokaal mogen we regelmatig nieuwe 

gezichten begroeten en de trouwe bezoekers blijven komen. 
 
 Maar het voorbije kwartaal had ook zijn droevige momenten, onze secretaris zijn zoon Kapi-
tein-commandant Vlieger Ken Detrogh verloor het leven bij een verkeersongeval. Adjudant b.d. Jac-
quis Goossens, oud onderofficier van 3 Para en sprong-onderrichter in CE Para is overleden na een 
slepende ziekte. Sterkte aan beide families. Bij beide afscheidsplechtigheden was er een grote op-
komst van onze leden. Ik heb zelf mogen ondervinden dat deze aanwezigheid een grote steun bete-
kend, nog niet lang geleden, bij het overlijden van mijn moeder. Mijn dank en respect naar allen die 
door hun medeleven en tegenwoordigheid hun steun aan getroffen families hebben geleverd. 
 
 In het bestuur hebben we er al eens over gehad, wordt het geen tijd dat onze VrKr over een 
vaandel beschikt. We nemen meer en meer deel aan herdenkingsplechtigheden. We leggen dan wel 
bloemen en zijn goed afgevaardigd, maar een vaandel heeft toch een meerwaarde. We zoeken dus 
minsten twee mannen (er moet een reserve zijn) die als vaandeldrager in perfecte kledij en houding 
onze VrKr willen vertegenwoordigen op plechtigheden en begrafenissen.  
 
 Tijdens het tuinfeest was KASPAR vertegenwoordigd door Voorzitter de Heer Van Damme en 
enkele leden. Ze namen actief deel aan een van de wandelingen en toonden vastberadenheid door 
mee de regen te trotseren tijdens het tuinfeest. In de toekomst zullen onze wegen elkaar meer kruisen, 
we kijken er naar uit. 
 
 Bij 3 Para is het nog altijd afwachten wat de verre toekomst in petto heeft. Het heden staat 
vooral in het teken van hulp aan de natie, beveiliging van gevoelige punten in Antwerpen en Brussel. 
De nabije toekomst ziet er goed uit, het jaar wordt afgesloten met oefeningen in Afrika, details later 
na terugkomst.  
 
 Hopelijk zien we elkaar op een van de volgende activiteiten, St Michaël of het Korpsmaal.
   
           Pol Ooms 

 
 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 



2 

Beste paracommando’s en medewerkers van het 3de bataljon parachutisten, 
 
 
 

 

Op het moment dat jullie dit lezen zit de eerste semester 
van 2015 er bijna op. Als gevolg van de verhoogde ter-
reurdreiging werd de eerste helft van het jaar sterk ge-
kleurd door de steun die het bataljon, naast andere een-
heden, moest leveren aan de Federale Politie te Antwer-
pen en te Brussel. Zoals al eerder vermeld, ben ik best 
tevreden met deze opdracht gezien het ons de unieke 
kans biedt om positief in de mediabelangstelling te ko-
men en omdat we de appreciatie van de eigen burgerbe-
volking aan den lijve ondervinden. Ik wens ook alle 
deelnemers aan deze opdracht oprecht te bedanken voor 
het goede verloop van deze opdracht (enkele akkefietjes 
niet te na gesproken zoals de Arafat sjaaltjes en de losse 
broekspijpen – een permanent aandachtspunt). Het grote 

minpunt van deze opdracht is echter dat de normale trainingskalender van het bataljon danig over-
hoop gesmeten werd. Tal van activiteiten (zoals Cdo 1, Amf Trg…) dienden hierdoor verschoven te 
worden naar het najaar. Ondertussen is de S3, en binnenkort ook de 2Comd, terug van zijn buiten-
landse opdracht in de Democratische Republiek Congo en hebben de Comd van de 17 en 21 Cie hun 
cursus kapitein van het wapen afgewerkt. Het sleutelpersoneel van het Bn is dus opnieuw voltallig en 
het Bn kan weer op volle snelheid draaien. Voor de zomer staat er nog een zeer belangrijke activiteit 
op het programma, namelijk de kampperiode te Otterburn en Catterick in Engeland. Het objectief is 
het interwapengevecht op het niveau Cie en Bn te trainen. Dankzij de deelname van een peloton hou-
witsers 105mm, een peloton mortieren 120mm en een peloton gevechtsgenie moet dit zeker lukken. 
Zowel in Otterburn als tijdens de zomerperiode in België zal elk Pl een training uitvoeren met de 
DINGO’s zodat ook deze vaardigheid aanwezig blijft. Op 3 juli vindt de Open Door plaats. Het doel 
is in de eerste plaats om de families te laten kennismaken met onze werkomgeving. Daarom zal in 
tegenstelling tot vorige edities het kwartier toegankelijk zijn voor het publiek, met uitzondering van 
de gevoelige zones. Laat ons hopen op goed weer en een massa bezoekers zodat deze dag een groot 
succes kan worden en alle bezoekers een aangename dag in Tielen kunnen doorbrengen. De op-
brengst van de Open Door zal grotendeels naar onze goede doelen De Mast en ’t Margrietje gaan. Op 
sportief vlak heeft het bataljon op een schitterende manier het jaar ingezet. Op de veteranencross te 
Grobbendonk werden we tweede bij de medium eenheden. Op het interkorpsen zwemmen in de KMS 
werden we zowaar eerste. Ik bedank nogmaals alle deelnemers. Ik hoop dat dit het begin is van een 
mooie reeks topresultaten tijdens de verschillende sportcompetities in 2015. Ik reken op jullie om 
iedereen te laten zien uit welk hout we gesneden zijn. Op 13 februari heeft het Bn afscheid genomen 
van de voormalige RSM, adjudant-majoor Peter Spitaels, en werd de nieuwe RSM, adjudant-chef 
Lode Bonnez, door mij in plaats gesteld. Om de plechtigheid extra op te luisteren werd ook het 10-
jarig peterschap door de gemeente Kasterlee bezegeld. Ik kan jullie verzekeren dat de burgemeester 
van Kasterlee oprecht en aangenaam verrast was door het relatiegeschenk dat ik hem in naam van het 
bataljon heb overhandigd. Niet alles is echter rozengeur en maneschijn. Ik ben verbaasd en betreur 
het grote aantal kwetsuren opgelopen tijdens training (CRC training, sportongevallen…) en in het 
verkeer. Deze incidenten bekladden het imago van het bataljon omdat ze de negatieve indruk nalaten 
van een gebrek aan discipline en professionalisme. De vraag wat de toekomst zal brengen, blijft tot 
dusver onbeantwoord. Het is uitkijken naar de bekendmaking van het nieuwe stuurplan Defensie na 
de zomerperiode. Alle speculaties en geruchten ten spijt, blijf ik rotsvast geloven in een mooie toe-
komst voor het 3de bataljon parachutisten. Ik wens jullie allen een fijne en deugddoende zomerva-
kantie in het gezelschap van familie en vrienden. Ik hoop iedereen terug te zien begin Sep, klaar om 
er weer in te vliegen.  
 
 
Bart VERBIST Luitenant-kolonel  
Stafbrevethouder Commandant  
3  Bataljon Parachutisten  
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Beste parachutisten en sympathisanten 
 
 
Ik ben sinds 13 februari laatstleden in de functie van Korpsadju-
dant van het 3de Bataljon Parachutisten getreden (in de volks-
mond: RSM).  Zonder sentimenteel te worden of terug te vallen 
in woorden als: “in mijnen tijd”, is het voor mij een hele eer om 
in de eenheid waar ik 30 jaar dien, deze functie te mogen bekle-
den. Mijn voorganger, adjudant-majoor Peter Spitaels, heeft af-
scheid genomen van het bataljon dat hem ook het meest nauw 
aan het hart lag. Hij zal zijn laatste 3 jaar “slijten” op het Pro-
vinciecommando in de Belgiëlei te Antwerpen, de stad die hem 
ook nauw aan het hart ligt.  
 
Een afscheidsrede ga ik hier niet houden, die houd ik voor de 
eerstvolgende drink waar Peter officieel de kring van onderoffi-
cieren van 3 Para zal vaarwel zeggen. Zelf vind ik waarden als 
loyaliteit, inzet en hard werken belangrijk. In deze tijden is het 
niet vanzelfsprekend om altijd even gemotiveerd aan de slag te 
gaan. Er zijn altijd wel redenen om niet goedgemutst (in de figuurlijke zowel als in de letterlijke zin 
van het woord) de dagtaak aan te vatten. Denk maar aan de nakende hervorming waarover alleen 
nog maar geruchten bestaan en de, nog maar eens, dramatische besparingen die de vooruitzichten op 
buitenlandse inzetten en mooie oefeningen doen vervagen.  
 
Nochtans is het niet allemaal kommer en kwel. De compagnies krijgen toch wel hun deel van ma-
neuvers en de Homeland Ops laat ons toch een beetje proeven van het gevoel om in operatie te zijn. 
En….het vooruitzicht op een “Otterburn” met het ganse bataljon tovert bij iedereen wel een glimlach 
op onze gezichten! Para’s, houd vol en laat de moed niet zakken! Wees fier op wie je bent en op wat 
je doet.  
 
 
Fly safe and many happy landings! 
 
 
Lodewijk Bonnez RSM 
 
 
 
Het nieuwe werkjaar is al een eindje oud. Met de opdracht Homeland was dat een mooie start, door 
deze Ops is ons Bn nog eens in een positief daglicht gekomen bij de bevolking. En staan wij weer 
terug voor een nieuwe periode van vijf weken. Over een tweetal maanden staan wij met het Bn nog 
eens in de Cheviot Hills, een monument onder de oefeningen. 
  
 
Het land met de vier seizoenen op een dag en waar de hoogtelijnen op de stafkaart op elkaar geplakt 
zijn. Langs deze weg wil ik aan de oudere vrijwilligers 40 à 45 jaar die nog in de Cie’s zitten hun 
aandacht vestigen dat er tegen 2017 een aantal mensen op pensioen gaan. Dus mannen komt er iets 
vrij in de EMS, dat in u mogelijkheden ligt twijfel niet en ga voor deze job. Want de dag zal er ko-
men dat men verplichte interne mutatie zal uitvoeren. Proficiat aan onze sporters hoog niveau, Bn 
ploegen voor het behalen van de goede resultaten, dit geeft een goede uitstraling van ons Bn naar 
buiten toe.  
 
 
  
Wilfried Schrijvers  
Korps Korporaal 
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Antwerpen Brussel—Dossier Homeland 
 
 

Op donderdag 15 januari werden we opgeroepen voor “OPERATION HOMELAND”. De dag na-
dien kwamen we binnen en startte de voorbereiding op onze nieuwe opdracht. De taak was om de 
politie te steunen tijdens de bewaking van kritieke zones in Antwerpen en Brussel. De 17e Cie, werd 
ontplooid tijdens de eerste week. Al gauw werd duidelijk dat de meningen betreffende onze inzet 
verdeeld waren. Het feit dat een gevechtseenheid zoals de para’s de politie moest ondersteunen,  
vonden sommigen nogal extreem, terwijl anderen juist heel enthousiast waren.  Sommigen vonden 
het ook overbodig, zeker toen het financiële plaatje werd aangekaart in de media en in de politiek. 
De ervaringen als militair waren eveneens verdeeld omdat elke dag verschillend was. De ene dag 
was het rustig, terwijl we de andere dagen tijdens die eerste week werden overspoelt met informatie 
over eventuele aanslagen en bommeldingen. De meningen in het peloton verschillen ook: na een 
tijdje niets te zien, of geen radio te horen, begonnen sommigen schimmen te zien. In elke zone waar 
we ingezet werden om in te staan voor de veiligheid, was de ervaring anders. 
Bij de mensen waar we onze opdracht uitvoerden, werden we echter heel goed ontvangen. De sa-
menwerking met de security van scholen en ambassades zat snel goed. Soms zelfs beter dan die met 
de politie. Voor ons was dit echter een motivatie. Er werd amper tussen hen gecommuniceerd, ter-
wijl hun netwerk wel vaak bezet was. De bevolking was ons dankbaar voor de hulp, en we kregen 
goede reacties. Ze boden ons koffie en thee aan, die we vaak dankbaar aanvaarden. We straalden 
professionaliteit uit en bleven geconcentreerd werken.  Dit vonden we natuurlijk een super ervaring. 
Mensen die zich beschermd en veilig voelden apprecieerde onze aanwezigheid. “OPERATION 
HOMELAND” was uiteindelijk een geslaagde opdracht. We bleven gemotiveerd werken en lieten 
niets aan het toeval over. We toonden de maatschappij dat de para’s van Tielen professioneel zijn, 
wat ze in de kranten ook mogen beweren. 1Sd Depuydt 17e Cie B Pl 
1ste week 
16 januari 2015, de overheid beslist om het bedreigingsniveau te verhogen, dit is “the go” waar 3 
para al weken op wachtte. Het begin van een opdracht en de eerste in zijn soort, een binnenlandse 
opdracht. De 17e compagnie versterkt door de 22e compagnie moeten enkel nog de rugzakken en de 
kitzakken op de voertuigen werpen en dan is colonne klaar om de MOV in te zetten wanneer het 
bevel hiervoor wordt gegeven. In de late namiddag vertrekt de colonne uiteindelijk, 1 deel van de 
colonne gaat richting Antwerpen, het andere deel van de colonne vertrekt richting Brussel. Wat er 
dan volgt is een week van korte nachten, diezelfde nacht nog worden we gebombardeerd met brie-
fings en in Brussel staat er diezelfde nacht nog een sectie aan de Israëlische ambassade. In Antwer-
pen staan de secties de volgende ochtend ook klaar. Er heerst veel media aandacht over het feit dat 
militairen plots op straat staan. Ondanks dat de media niet altijd even positief is hierover, krijgen we 
toch positieve feedback van de lokale burgers maar ook van mensen die ons enkel nog maar op het 
nieuws hebben gezien of in de krant. De temperatuur van buiten lag niet zo hoog maar we moesten 
niet lang wachten of we werden verwelkomd door plaatselijke burgers met koffie en koeken. Veel  
mensen vroegen zich af of onze opdracht wel  
nut had. De politiechef die tijdens onze wacht eens kwam polsen en even met ons praten garandeer-
de ons dat dit zeker het geval was, hij was blij om te zeggen dat de oproepen die ze wekelijks bin-
nekregen al met 30% gedaald waren na een halve week.  Dit fenomeen werd ook bevestigd door de 
politieradio die we mee kregen op de wachten. In het 2e deel van de week was die opvallend rustig 
geworden en was de voornamelijkste oproep die wij hoorden wanneer de politiepatrouilles hun 
maaltijd mochten benuttigen. Ondanks wat de media beweerde op een bepaald punt, verliep de sa-
menwerking met de politie zeer goed. Ook zij waren blij dat wij aanwezig waren. Zij vonden het ook 
zeker niet erg om ons cafeïne gehalte op peil te houden tijdens de iets koudere dagen. Na 4 weken 
was de opdracht voor 3 para voorbij en werden de wijnrode mutsen vervangen door minder mooi 
gekleurde mutsen. Zo zat de eerste binnenlandse opdracht er voorlopig op voor 3 para. Deze op-
dracht was een mooie kans om België van op de eerste rij te kunnen laten zien dat onze training en 
harde werk nut heeft ondanks wat sommige bronnen beweren, en dat 3 para Altijd klaarstaat!  
 
 
PARA – COMMANDO!!!  
1Sdt Stessel -22Cie PlA 
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Homeland Ops 21e Cie  
 

 
Vanaf 23 tot en met 30 januari 
werd de 21e Cie ontplooid in het 
kader van de steun aan de politie, 
gedoopt Homeland Ops. We wa-
ren verantwoordelijk voor de zo-
ne Antwerpen, Ukkel en Brussel-
midi. Te Antwerpen werd het 3e 
peloton ontplooid samen met CP 
Tac 1, terwijl het 1e peloton sa-
men met het peloton Sp en CP 
Tac 2 ontplooid werd te Brussel. 
Ikzelf, pelotonscommandant van 
het 1e peloton zijnde, was verant-
woordelijk voor de zone Ukkel, 
waar we het bravo peloton van de 
17e Cie aflosten. Onze opdracht 
bestond uit het beveiligen van 
verschillende gevoelige sites. Ge-
durende onze ontplooiing moes-
ten we frequent samenwerken 

met de Israelische veiligheidsdiensten alsook lokale joodse groeperingen. Desondanks het feit dat zij 
zich sterk paranoïde konden gedragen, was er een goede samenwerking waar ons vooral duidelijk 
werd hoe zeer de joodse gemeenschap onze inspanningen waardeerden. Gedurende Homeland Ops 
waren er een aantal kleine incidenten, waar ons detachement zeer goed op gereageerd heeft. Na af-
loop heeft heel 3 Para dan ook felicitaties van het centrum voor operaties gekregen voor het goede 
werk dat geleverd werd tij-
dens Homeland Ops. Gedu-
rende Homeland Ops ver-
bleven we te Peutie. Hier-
van blijft me vooral de grote 
flexibiliteit en de goede 
kwaliteit van de keuken 
voor de kamperende troepen 
bij. Ook de sportfaciliteiten 
werden maximaal ter onze 
beschikking gesteld, die dan 
ook maximaal benut werden 
door het peloton. Deze ope-
ratie is misschien niet onze 
core business maar het was 
in ieder geval een leuke af-
wisseling en ook een finan-
ciële opsteker voor ieder-
een. Ook het rotatiesysteem 
waar elke compagnie één 
week voor zich neemt is in 
mijn ogen optimaal, deze opdracht is namelijk redelijk eentonig en het zou dan ook moeilijker wor-
den om maximaal geconcentreerd te blijven indien men dit voor een veel langere opeenvolgende 
periode zou doen. Kort samengevat is dit voor mij zeker voor herhaling vatbaar. 
 
 
1LT Huybrechts Philip 
A way to serve our country 
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Het verhaal van de 100 “3 Para vriendenkring petjes” 
 
 

 

Tijdens een heel hete zomerdag, op 3 juli 
2015, stond binnen de muren van de Ka-
zerne Kwartier Pierre Gailly voor de open-
deur de “verkoopsstandofficier “ van de 
vriendenvereniging 3Para (Mertens, ook 
wel eens Mettes of de pennigmeester ge-
noemd) achter de balie samen met Rob 
Proost. 
 
Blij mekaar te zien met een begroeting zo-
als alleen oude makkers met een diensttijd 
bij het regiment dat doen. Meer en meer 
maten sloten bij de begroetingen aan, oude 
en nieuwe voorzitters, bestuur en andere 
leden en nog niet leden…. 
De Mertens deed pogingen om een mooie 
cap (petje) met logo opdruk aan de man te brengen… hij bleef maar aandringen , want iedereen zou 
er eentje moeten hebben! 
Het werd steeds drukker en met z’n allen wilden wel eens wat zien van de evenementen die overal 
stonden en hadden door de “hoog” staande zon veel dorst.  
Nog “hoog” in de lucht vloog een helikopter die enkele mannen dropten. Altijd weer een belevenis 
en voor de meeste het moment om te starten met verhalen van toen…  “Hoge” pieten waren er ook in 
overvloed wat toch aantoont dat een opendeurdag iets geweldig is om naar toe te komen en dit wordt 
alom gerespecteerd.  
Dus niet enkel kennismaking voor de ouders van de jonge garde, maar ook voor de vele oud gedien-
den die er hun maten van toen willen ontmoeten.   
Alleen zijn de meesten niet herkenbaar, ouder geworden of zelfs met rare burgelijke speciale trekjes 
uitgedost. Vroeger had men kort haar, verzorgde kledij, …  
Toen een oude collega aan ons tafeltje kwam herkende hij mij en mijn jaarmaat Julien Reynkens, we 
zijn beiden oud BV’s anno 1976, en hij zei dat we er goed uitzagen. Altijd een plezier dat te horen of 
was hij al gepakt door de zon???  
Een idee dat ontstond aan dat tafeltje was er eentje voor de organisatie: Als ze nu eens ergens de jaar-
talen van lichtingen zouden vermelden bv aan enkele tafels 
dan kon men vlugger oud collega’s ontdekken… wie weet neemt men dit op en komt dit er volgende 
editie? 
Terwijl we het warme weer trotseerde wandelde we door de opgestelde tentjes en standen in het park 
en kwamen er naast vele actieve Para’s, ook mooie dames tegen met mooie te…  kleedjes, wat me 
brengt bij de stand van  “Mie tet” die zwetend en zwoegend weerom vele heerlijke worsten door haar 
handen liet gaan, (bedoeld word hier worstje tussen een broodje voor de mannen met andere gedach-
ten). De Padre was ook van dienst en bleef weer braaf bij het drinken van water. 
Ondertussen was er een demonstratie close combat gedaan en iets later een mooie demo , met veel 
blanc munitie gebruik door de gecamoufleerde soldaten. 
De koorden en hindernis piste liet men ondanks het warme weer niet links liggen, logisch want we 
zitten tenslotte bij 3Para! 
Voor de kinderen en liefhebbers was er ook weer veel te doen, ze konden proeven van de klimtorens, 
nachtzicht parcours, Death-Ride, camouflage en zelfs een heuse safaririt in een militair voertuig. De 
bezoekers konden ook van dicht bij de huidige wapens zien en zelfs aanraken en kregen op verzoek 
de nodige uitleg. 
Kortom iedereen kon genieten van het werk in de kazerne, survie en bivak, de uitrustingen, sprong-
materiaal, er was zelfs een stand om zich kandidaat te stellen voor een job bij Defentie. 
Eigenlijk ging mijn verhaal over 100 petjes met het logo van 3Para die de Mettes zo aanprees, hij 
was niet wetende dat de honderd caps uitverkocht bleken te zijn… van een goed verkoper gesproken. 
Keep on the good work Mettes! 
 

Marc Steegmans oud KPL-RP 
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GETUIGENIS  OVER  KOLWEZI  1978 
 
 

 

Het verhaal van Erik Floreal  
 
Na zijn diensttijd bij 1 ,nadien 3 Para ,lichting 1960 peleton recce is Erik terug gekeerd  naar Afrika. 
In 1978 ondertekend hij voor 6 maanden een kontrakt bij Fabricom voor werken in Kongo 
 Erik is in mei 1978 dan reeds 4 maanden te Kolwezi .De dag dat de onlusten uitbreken is hij met  2 
vrienden  in het Manika sportcentrum. De rebellen die van een komende interventie van Franse, Bel-
gische en Marokkaanse  legereenheden vernomen hebben zijn uiterst zenuwachtig en controleren  
iedereen . 

Omdat  èèn van de vrienden , van Marokkaanse origine is,werd hij prompt doodgeschoten. Erik en 
zijn vriend ontkomen aan de executie doordat zij beweren ingenieurs te zijn en de niet  in werking 
zijnde kopermijnen terug kunnen opstarten. De rebellenleider heeft daar gehoor naar en laat hen ver-
der met rust. 

Ondertussen is operatie Red Bean gestart en zowel de Belg.Para’s als het Franse Vreemdelingen legi-
oen is te Kolwezi geland. 

Op de terugweg van Manika naar zijn woonst komt Erik de Belgische Para’s tegen. Onder hen serge-
ant Andre Van De Broeck (ex RSM 3 para Tielen). In 1960 waren beide dienstplichtigen in het Rec-
ce peleton. Andre heeft na zijn diensttijd  terug dienstgenomen, zodoende is dit een onverwacht toe-
val en weerzien met een kameraad van toen. 

Erik is overgevlogen via Kamina en Kinshasa naar Brussel waar hij einde mei toekomt. 

Reeds 4 dagen thuis ontvangt zijn vrouw Didy van de Belgische regering een telegram met de mel-
ding dat Erik leeft en niet langer vermist is. 

Door een niet gelukte (?) heelkundige ingreep 3 jaar geleden is Erik verlamd aan de onderste ledema-
ten. 

Met zijn vrouw woont hij reeds 7 jaar in Thailand 

 

Willy Meulenbergs 
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Pol Ooms en Rik Gillebert, twee gepensioneerde anciens van 3 Para, maken in 2009 een pel-
grimstocht van Turnhout naar Santiago de Compostela. 
Pol heeft een dagboek bijgehouden. Ze zijn intussen al een eind in Spanje, regio Canstilië Y 
Leon. Het is zeer warm, er is veel volk onderweg, ze maken vrienden en nemen er terug af-

21 Juni, dag 80. Naar Burgos* hoofdstad van de provincie. 

 
Rustige nacht in de albergue, niemand is zenuwachtig voor zes uur. 
We nemen een goed ontbijt en zijn vroeg op weg naar Burgos. Na 
twee km passeren we de archeologische vindplaatsen van Atapuer-
ca**, daarna moeten we over een top, steile klim wel mooi maar 
bijna onbegaanbaar. De mountain bikers*** hebben het hier heel 
moeilijk. Daarna is het dalen tot Villalval, een piepklein dorpje met 
een ruïne als kerk. Even verder zijn we te Cardeñuela-Riopico en we 
drinken er koffie in een café, we zien er de Zweden terug. Wat ver-
der ligt Orbaneja en van daar begint de nadering van Burgos. Het 
laatste dorp voor de grote stad is Castañares maar dit dorp is reeds 
opgeslokt door Burgos. Een stad als Burgos begint meestal met een 
industriezone, dan de moderne buitenwijken gekenmerkt door appar-
tementsgebouwen, en dan het stadscentrum met de historische kern 
helemaal op het laatst. Bij Burgos is dit ook, maar dan allemaal wat 
groter en langer dan bij andere steden, het duurt ruim twee uur van 
de eerste stadstekenen tot aan de wondermooie kathedraal. Pelgrims 
zien hier tegenop, en nogal wat onder hen nemen gewoon de bus om 
zo de foeilelijke buitenwijken te ontlopen. Dat staat bij ons niet op 

het programma en we bijten door de zure appel van de 
voorsteden heen. 
Te Burgos is op een paar meter afstand van de kathedraal 
een nieuwe pelgrimsalbergue in gebruik genomen. Com-
partimenten, per vier, ruimte genoeg en veel douches. 
Opmerkelijk is het geringe aantal WC’s en de te kleine 
keuken. We besluiten dan ook een pelgrimsmaaltijd te 
nemen in de stad. Terwijl Paul en Ritten een siesta hou-
den kuier ik door de stad, mooi, vooral de esplanade 
langs de Rio Arlanzon en de omgeving van de kathedraal. 
Als ik deze laatste wil bezoeken moet ik betalen om de 
kerk binnen te gaan en dat gaat er voor mij over, ik heb 
dus de kathedraal enkel aan de buitenkant gezien. 
Men kan de Camino Frances opdelen in drie stukken en 
een staartje, van de Pyreneeën tot Burgos, Van Burgos tot 
León en van León tot Santiago de Compostela, het 
staartje is dan de trip naar Fisterra. We hebben dus het 
eerste deel in Spanje achter de rug. 
Gegevens: Start 07:00,  aankomst 12:00. Afstand 23 km, 
totaal 1809 km. AM: Mooi met veel rugwind. PM: Mooi. 
Overnachting: Pelgrims-albergue. Volgweg: Steile klim 

daarna meestal verharde wegen, op het laatst door buitenwijken. 
*Burgos: is de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Ze ligt op een hoogte van 860 m en aan de rivier de 
Arlanzon. Acht bruggen verbinden de stad. Het is een regionaal handels- en verkeerscentrum. Rond het jaar 
1000 wordt Burgos gesticht en wordt later de hoofdstad van Castilië. In 1200 wordt de eerste brug over de 
Arlazon gelegd ten behoeve van de pelgrims naar Santiago de Compostela. Kort daarop wordt er begonnen 
met de bouw van de kathedraal. Het monopolie voor de wolexport verwerft de stad in 1494. In 1495 ontvan-
gen de koningen Ferdinand en Isabella, Columbus na zijn tweede ontdekkingsreis. In 1808 lopen napoleonti-
sche troepen Burgos onder de voet. Vijf jaar later veroveren de Britten onder Wellington de stad. In 1936 ves-
tigt Franco zijn voorlopige regering in Burgos. 
**Atapuerca: Archeologische site, geeft getuigenis van bijna een miljoen jaar oude eerste Europese menselij-
ke wezens. De site staat op de UNESCO-lijst van Werelderfgoed sinds 2000 

POL EN RIK NAAR JAAK  deel 16 

We passeren rakelings langs Ata-
puerca, lees de voetnoot**. 

Wachten an de deur van de albergue te Bur-
gos, Paul neemt een foto, Rik bestudeert de 
lokale bevolking. 
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***Fietsers: veel Pelgrims maken de tocht per fiets, we zien ze zelden want de Camino is niet geschikt voor 
fietsers. Wie we wel zien, en veel te veel, zijn mountain bikers die persé dezelfde weg willen volgen als de wan-
delaars. Meestal geen probleem, maar op sommige plaatsen is er slechts één smal pad waar we achter elkaar 
moeten stappen, als er dan mountain bikers voorbij komen moet men telkens van het pad af, na de twintigste 
passant begint dat wel op de zenuwen te werken. Sommigen gaan zo ver dat ze zelfs op het wandelaarspad wil-
len fietsen zelfs als dit naast een rijweg loopt 

22 Juni, dag 81. Naar Hornillos del Camino. 
Het traject tussen Burgos en León is berucht door zijn meseta’s, dit is een hoogvlakte zonder beschutting, 
droog, dor, maar met een ongelooflijke woeste schoonheid. De Meseta’s worden onderbroken door valleien 
met daarin meestal een dorpje of stadje. We vertrekken uit Burgos en doen er ongeveer een uurtje over om uit 
de stad te geraken, na Villalba bereiken we Tardajos en kruisen de Rio Ubierna, aan deze rivier is een legende 
verbonden. Een Spaanse koning Alfonso VI die op zijn paard de rivier doorwaadde struikelde wat hem bijna 
het leven koste, een brug die ook door pelgrims wordt gebruikt is de oplossing.  
Even verder ligt Rabé de las Calzadas, al deze dorpjes liggen in een vallei, men kan ze echter van ver zien door 
de honderden zwaluwen die boven elk dorp vliegen. Wij merken op dat er weinig vliegen en muggen zijn in de 
dorpjes, de vele zwaluwen zitten hier zeker voor iets tussen. Na Rabé klimmen we naar de eerste meseta en 
stappen verder, goed voorzien van water, het is intussen warm en de zon brandt ongenadig. Wanneer we de 
vallei naderen waar Hornillos del Camino in ligt krijgen we een van de mooiste panorama’s te zien van gans de 
Camino. Het dorp zelf is niet groot, eigenlijk een lange weg met links en rechts huizen. Hornillos betekent 
oventjes wat duidt op de hitte die hier kan heersen, in het Vlaams zou met het dorp dus ‘Oventjes langs de 

Weg’ kunnen noemen. We nemen onze 
intrek in de albergue municipal, goede bed-
den, goed sanitair maar met een slechte 
keuken.  
Bij avond zitten al de pelgrims buiten, het 
is een gezellige sfeer in dit kleine dorpje. 
We spreken met Bart een jonge Nederland-
se Limburger, hij is uit Le Puy en Velay 
vertrokken, heeft dus de Via Podiensis 
gelopen. Vriendelijke gast, hij sleept nog 
meer kilo’s mee dan wij, vooral omdat hij 
nogal wat moderne apparatuur bij heeft, 
draagbare computer, maxi fototoestel en de 
nodige batterijen. Maar wat vooral opvalt, 
dat hij nog steeds een tent heeft, hij gaat 
die nog één maal gebruiken op O Cebreiro, 
een dorpje op een col die de grens vormt 
met Gallicië de regio van Santiago de 
Compostela.  
O Cebreiro is een beetje mystieke plaats. 
Gegevens: Start 07:00, aankomst 12:00. 
Afstand 21 km, totaal 1830 km. AM: Mooi 
met veel rugwind. PM: Mooi. Overnach-
ting: Pelgrims-albergue. Volgweg: Eerst 

agglomeratie, dan onverharde wandelwegen, en de eerste meseta. 

23 Juni, dag 82. Naar Castrojeriz. 
Na het ontbijt klimmen we terug naar de volgende meseta, weer de lange rechte zandwegen, de eindeloze vlak-
te met een bijzondere schoonheid. Wandelaars die hier niet op voorbereid zijn komen in de problemen, men 
moet eten voor men honger heeft en vooral drinken voor men dorst heeft. Ritten en ik hebben beide een ‘camel
-bag’, een zeer goed uitrustingstuk. Men moet niet stoppen om te drinken, men drinkt met de beetjes zodat men 
nooit dat ‘uitgedroogd dorstgevoel’ heeft, en zo houdt men zijn vochtgehalte constant op peil.  
Het kleine historische gehucht Arroyo San Bol laten we links liggen en we stappen door tot Hontanas. Het is 
steeds klimmen na een dorpje en dan over de vlakte om te dalen tot het volgende dorpje. Hontanas is mooi, we 
drinken koffie en rusten er een half uurtje. In vele steden is de volgweg met schelpen aangeduid in het voetpad, 
meestal in sierlijk koper. Te Hontanas ook, het stadje is niet rijk dus heeft men schelpen in de betonnen voetpa-
den gekrast, sympathiek maar het komt toch wat armoedig over. Na Hontanas volgen we een vallei en komen 
zo bij het oude klooster van San Anton, in de oude tijden een belangrijke rustplaats, nu een ruïne met een op-
merkelijke oude Gotische steunboog waar de Camino onderdoor gaat. De Ruïnes herbergen een albergue, ge-
maakt met oude zeilen en houten platen. Het komt wat wereldvreemd en Spartaans over maar de insymbool). 
itiatiefnemers bedoelen het goed. In de geest van St Antonius met het bekende T teken (van tau een oud myst 
mers bedoelen het goed. In de geest van St Antonius met het bekende T teken (van tau een oud mysterieus sym
- 

Een van de mooiste zichten op de camino, Pol daalt van 
een Meseta (een plateau) af, en in de vallei ligt een dorpje, 
hier Hornillos del Camino 
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L: San Anton, in de ruïnes van het oude klooster is er een primitieve albergue, de camino loopt on-
der een gotische boog. 
R: Pol bij het naderen van Castrojeriz, het stadje ligt aan de voet van een heuvel met daarop een 
ruïne van een Visigotische burcht. 

symbool). Wij stappen verder en zien al gauw Castrojeriz opdagen, een berg met daarop de ruïne van een Visi-
gotische burcht beheerst de horizon. Het oude stadje midden in de meseta doet vriendelijk aan. We nemen 
onze intrek in de gemeentelijke albergue, proper en ruim. We maken er kennis met Patrick een jonge Belg die 
de tocht per fiets maakt, hij volgt een Nederlandse fietsgids, is daar zeer tevreden over, maar is vooral blij dat 
hij nog eens Vlaams mag klappen, want hij heeft nog niet veel landgenoten tegengekomen. In het stadje is er 
kermis en dat zullen we vooral ‘s nachts geweten hebben, ongeveer hetzelfde scenario als zes weken eerder in 
Frankrijk, ook nu gaan we niet meefeesten maar dat komt door de strenge verordening in de albergue. Na 10 
uur is het stil en verlaat er niemand de albergue, ik voel me plots terug in het leger en even overweeg ik de 
muur te doen. 
Gegevens: Start 07:00, aankomst 12:00. Afstand 21 km, totaal 1851 km. AM: Mooi-wind. PM: Warm. Over-
nachting: Pelgrims-albergue. Volgweg: Onverharde wandelwegen, veel meseta. 

24 Juni, dag 83. Naar Fromista in de provincie Palencia*. 
Na dus een onrustige nacht, nemen we afscheid van Patrick de fietser, nemen een goed ontbijt en gaan op weg. 
Voor ons zien we de Colina de Mostelares een dreigende heuvelrug, maar voor geoefende stappers een mooie 
beklimming die begint zodra men de Rio Odrilla heeft gekruist. De Colina de Mostelares is de laatste heuvel-
rug, op de top heeft men een prachtig uitzicht. Achter ons zien we het heuvellandschap waar we sedert de Py-
reneeën doorstapten en voor ons de gevreesde Tierra de Campos*, een hoogvlakte die zich uitstrekt tot ver 
voorbij León, het is zeker tien dagen lopen eer we nog eens heuvels van betekenis onder de voeten zullen krij-
gen.  
We dalen af en even later zijn we te Puente Fitero, hier is een middeleeuwse brug over de Rio Pisuerga en net 
voor dit prachtig bouwwerk staat er een oude kapel, nu ingericht als albergue en beheerd door Italiaanse hospi-
taleros. We houden er een rustpauze en krijgen een heerlijke Italiaanse koffie bereid door een Italiaanse 
‘mama’ zo weggelopen uit een film van Francis Ford Coppola als je begrijpt wat ik bedoel. Maar ze ziet er 
alleen zo uit, ze is de vriendelijke uitbundigheid zelve. Het verkrijgen van de stempel is comedia del arte, Itali-
anen verstaan de kunst om kleine dingen belangrijk te laten lijken, we vertrekken met het idee dat we de be-
langrijkste stempel ter wereld hebben gekregen, geen andere stempel zal deze van Puente Fitero in belang eve-
naren. Enfin, volgens de Italiaanse matrone althans.  
We stappen verder, na de brug bevinden we ons in de provincie Palencia*, te Itero de la Vega vergeten we de 

beroemde gerechtszuil te fotograferen.  
 
We gaan verder tot Boadillo del Camino waar we zullen 
overnachten. We zijn vroeg ter plaatse en moeten vaststellen 
dat er winkels noch restaurants zijn. Voor het eerst moeten 
we verder stappen dan we gepland hebben, we volgen het 
kanaal van Castillië tot Fromista. Het kanaal is oorspronke-
lijk gegraven om de Tierra de Campos te ontsluiten en zo 
het graan te exporteren. Nu wordt het vooral gebruikt als 
irrigatiekanaal, vele aftakkingen zorgen ervoor dat via aller-
lei kanaaltjes, met deurtjes, duikers, splitsingen de akkers 
worden bevloeid. De Tierra de Campos is een weidse hoog-
vlakte met een ongenadige zon maar alle akkers  

De Italiaanse ‘mama’ maakt koffie voor enkele noordelingen 
die de zuiderse uitbundigheid  niet goed kunnen vatten. 
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staan er mooi bij dankzij dit irrigatiesysteem. Juist 
voor we Fromista binnen wandelen zien we het 
beroemde viertrap sluizencomplex, een foto van 
dit kunstwerk is terug te vinden in elke brochure 
over deze streek. We nemen onze intrek in de ge-
meentelijk albergue, mooi, proper maar weer geen 
keuken. Er is wel een schaduwrijke binnenplaats, 
een patio, waar het aangenaam vertoeven is. De 
albergue is vlakbij de prachtige San Martin kerk, 
pronkstuk van de stad.  
Gegevens: Start 07:00, aankomst 13:30. Afstand 
25 km, totaal 1876 km. AM: Mooi. PM: Warm. 
Overnachting: Pelgrims-albergue. Volgweg: On-
verharde wandelwegen, korte beklimming en daar-
na meseta. 
 
*Tierra de Campos: is een streek die de provin-
cies Zamora, León, Palencia en Valladolid be-
strijkt. Het is een uitgestrekte hoogvlakte, bezaaid 
met graanvelden die eeuwen geleden bekend ston-
den als de Campos Góticos. Op het eerste gezicht 
geeft het een desolate indruk, het bruine zand 
waarvan de huizen, boerderijen en kerken zijn 
gemaakt overheerst als kleur. Maar het verkrijgt 
zijn schoonheid door zijn woestheid, door zijn ein-
deloze uitgestrektheid met een ongenadige zon aan 
een azuurblauwe hemel. In de weinige dorpjes en 
stadjes is de Pelgrim meer dan welkom en weinige 
die deze streek te voet hebben doorkruist zullen 
hem vergeten. De Tierra de Campos is uniek. 
*Palencia: is een provincie die deel uitmaakt van 
de regio Castilië y Leon. De provincie heeft een oppervlakte van 8029 km2. De provincie telde 173.990 inwo-
ners in 2004 verdeeld over 191 gemeenten. Hoofdstad is Palencia.  

25 Juni, dag 54. Naar Carrión de los Condos 
Goede nachtrust, maar het ontbijt klaargemaakt door de het personeel van de albergue is niet op maat voor ons 
noorderlingen. Een beetje hongerig verlaten we het mooie Fromista en beginnen aan een van de beruchte etap-
pes in de meseta. De camino is hier niets meer dan een kaarsrecht onverhard wandelpad aangelegd naast een 
provinciale weg, er is geen reliëf en men kan kilometers ver zien. De verkeersweg, naar verluid tot voor een 
paar jaar immens druk, is dankzij de aanleg van een nieuwe autoweg bijna verkeersvrij. Hier en daar heeft 
men bomen aangeplant die wat schaduw moeten geven voor de Pelgrims, maar ze zijn nog wat jong. Gelukkig 
zijn er nogal wat dorpjes waar men kan bevoorraden, vooral water is belangrijk in dit gebied. De dorpjes lig-
gen slechts 3 à 4 km uit elkaar en aan hun naam is te merken in welke streek we ons bevinden. Población de 
Campos, Revenge de Campos, Villalmentero de Campos we zitten dus overduidelijk in de Tierra de Campos. 
Dan komt Villacázar de Sirga waar we middagmalen. Het laatste stuk naar Carrión de Los Condos is wat lan-
ger, een km of zes. We nemen onze intrek in de gemeentelijke albergue uitgebaat door religieuzen, Augusti-
nessen van het Monastario de la Conversión. Zeer vriendelijke zusters die een kraaknette albergue uitbaten 
met eindelijk nog eens een goede keuken. We maken dan ook een reuzenportie spaghetti met verse groenten. 
Carrión de los Condos, een mooie stadje aan de Rio Carrion heeft maar eventjes twaalf kerken, als we aanko-
men is het marktdag dus is het er heel druk.  
Tijdens een wandeling merk ik iets merkwaardigs, er stopt een lijnbus, en een tiental ‘pelgrims’ uitgerust met 
wandelschoenen, wandelstokken, veel schelpen, rugzakken stap-
pen er af. Zonder schaamte gaan ze zich inschrijven in de alber-
gue, dat ze daarmee plaats afnemen van pelgrims die nu zwetend 
door de meseta trekken deert hun niet. De Tierra de Campos is 
inderdaad niet voor iedereen weggelegd. Men moet wel opletten 
niet alle mensen over dezelfde kam te scheren, in de albergue 
maken we kennis met een Amerikaanse dame van 82 jaar, ze wil 
doodgraag de camino beleven maar stappen zit er niet meer in. 
Zij neemt dus ook de bus en overnacht in de albergues om het  

B: De St Martin kerk te 
Fromista, een van de 
mooiste bouwwerken 
die hebben gezien. 
 
R: De beroemde vier-
trapssluis van Fromista 
in het Canal de Castilie . 
Niet meer in werking. 

De camino naast de verkeersweg, goed en overdreven afge-
bakend met bornes versierd met St Jacobsschelpen. Kilome-
ters rechtdoor. 
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betaalbaar te houden. Maar ze komt hier voor 
uit en loopt niet rond met allerlei wandelmate-
riaal, ze verdient ons respect. 
De zusters houden voor de pelgrimsmis een 
zangstonde, alle gekende progressieve liedjes 
uit de jaren zestig staan op het programma 
onder andere Guantanamera en We Shall 
Overcome. Als de zusters ons vragen iets te 
zingen uit ons Vaderland probeer ik me ervan 
af te maken met de dooddoener: ‘ik wil het 
hier leefbaar houden’ maar ze dringen aan. Ik 
ken maar één Spaans liedje, Cielito Lindo, 
nauwelijks heb ik het ingezet en iedereen valt 
in, een mooi moment. Wat de reactie op mijn tweede keuze, In de Stille Kempen, was geweest zal ik nooit we-
ten en geen haar op mijn hoofd dacht eraan dit uit te proberen na het succes van Cielito Lindo. 
Gegevens: Start 07:00, aankomst 12:00. Afstand 20 km, totaal 1896 km. AM: Mooi. PM: Bewolkt. Overnach-
ting: Pelgrims-albergue. Volgweg: Onverharde wandelweg parallel naast een autoweg. 

    
        
   Wordt Vervolgd 
 

De zingende nonnetjes van Carrio n de los 
Condos, alle pelgrims doen mee. Rik op de 
achtergrond, geeft met handgeklap mee het 
ritme aan. 

Typisch beeld uit de Tierra de Campos. Tussen de dorpen een weidse 
vlakte met kaarsrechte wegen en geen beschutting tegen de zon. 
 

Paul Janssens is nog steeds bij ons, hier zien we hem het 
dorpje San Juan de Ortega binnenstappen. 
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 Wat vooraf ging : 
Tijdens de Koreaanse oorlog (1950-1955) maakte een Belgisch vrijwil-
ligerbataljon steeds deel uit van de UNO-troepen. 
In de winter van 51-52 bezetten we een heuvelrug nabij het plaatsje KO-
JAKOL. Ter gelegenheid van Kerstmis schreven we in deel 9 over de 
Kerstnacht van 1951. We gaan even terug tot half december. 

VAN HEPPEN NAAR KOREA afl 9 

 Korea kent strenge winters, het leven op deze kale, licht besneeuwde heuvel is weinig aange-
naam bij een constante temperatuur van –15°. Graafwerken zijn onmogelijk geworden. Onze 
Amerikaanse winterkledij is nochtans uitstekend: overschoenen, dikke kousen, drie soorten 
handschoenen, diverse jassen, een ruime parka en bivakmuts. 
Ondanks de bijtende koude is het leven in onze primitieve bunkers draaglijk. Wacht, voor-
posten, patrouilles en hinderlagen blijven dag en nacht duren. Patrouilles en hinderlagen 
worden per peloton gedaan en volgens beurtrol. Meestal worden ze geleid door een onderof-
ficier sectieoverste, die door de pelotonsoverste aangeduid wordt. Het gebeurt evenwel dat 
de compagniecommandant een pelotonsoverste aanduidt, wat doorgaans betekent dat er wat 
meer gevaar in de opdracht schuilt. Operaties van grotere omvang worden door de compag-
niecommandant zelf geleid. 
Op zekere dag was het mijn beurt? De opdracht was een verkenning rond een heuveltje met 
codenaam BEANS. Het lag halfweg tussen onze en de Chinese posities. Soms werd het even 
door de Chinezen bezet, soms verbleef er een patrouille van ons.  
Ik duidde 15 man en verzamelde ze achter de heuvel voor de briefing. Op de grond tekende 
ik de te volgen weg, de hindernissen en de gevaarlijke punten. De aan te nemen formaties 
werden besproken en de plaats van elk. Vooral de plaats van de radio-operateur en de  ma-
chinegeweerploeg. Radiofrequenties en codewoorden waren van groot belang. Een code-
woord via de radio doorgeven volstond om bij gevaar op wel bepaalde punten steunvuur te 
krijgen van mortieren of artillerie. 
In geval de radio uitviel hadden we een variante met verschillende soorten lichtgranaten: wit, 
rood of groen en een combinatie van de drie. Ze werden met een geweer afgeschoten. Als 
patrouilleleider moest en dus goed weten wie een bepaalde kleur van lichtgranaat meedroeg 
en waar hij zich bevond. En terwijl we zo samen de opdracht bespraken, bemerkte ik achter 
mijn rug een al wat oudere adjudant die, gezeten, rustig meeluisterde. Ik had hem nog nooit 
gezien, hij zat daar glimlachend met rood aangelopen gezicht. 

Toen de briefing was 
afgelopen en iedereen 
zich nar zijn schuil-
plaats begaf, om zich 
klaar te maken, stond 
ook de onbekende adju-
dant recht, klopte zand 
en sneeuw van zijn 
broek en zei kort en op 
beslissende toon: “Ik ga  

Foto genomen in de winter 
van ‘52, men, heeft net de 
Amerikaanse winteruitrusting 
ontvangen. Par-
ka’s,wintermutsen, overjassen 
alles is welkom. 
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mee”. Ik rook dat hij gedronken had. Ik stapte de loopgracht in en zo mijn bunker binnen. 
Hij volgde mij zonder iets te zeggen. Binnen zette hij zich parmantig op het primitieve veld-
bed voor me en weer zei hij met rustige stem en die zelfverzekerde glimlach: “Ik ga mee!” Ik 
antwoordde dat hij met deze patrouille niets te maken had en dus niet mee kon. Traag trok 
hij zijn revolver uit de holster, richtte het wapen op mij en nu wel wat minder glimlachend 
zei hij droog: “Ik ga mee”. Ik voelde plots een grote woede in mij opkomen en repliceerde 
gebeten: “En ge gaat niet mee!” Het schot klonk dof en droog in de beperkte ruimte. Achter 
mij, aan een houten spie in de wand gekopt, hing mij gevechtsgordel. De kogel was vlak 
naast mijn hoofd door mijn veldfles gegaan. Ik greep de veldtelefoon en vroeg naar de com-
pagniecommandant; “Och” zei hij “Ik ben U vergeten te verwittigen, het is adjudant Enge-
len. Stuur hem maar bij mij”. 
Zonder nog iets te zeggen, maar weer met die zalige glimlach stond hij op en verdween. In 
Korea heb ik Engelen uit het oog verloren maar in 1953 was hij er nog steeds als pelotons-
overste en heeft er zich bij verschillende gelegenheden heldhaftig gedragen. 
 
Begin 1955 was ik onderrichter in de Schoolcompagnie Para-Commando te Wartet bij Mar-
che-les-Dames en wie  daar plots voor mij stond: adjudant Engelen! En nu met een rode 
muts op. Hij praatte rustig met me en scheen het incident wel vergeten te zijn. Ik kreeg kop 
noch staart aan die man. Korte tijd nadien reed hij zich met zijn sportwagen te pletter ergens 
in Limburg. 
Het mysterie Engelen bleef voor mij onopgelost tot ik in 1985 op TV de uitzending van Mau-
rice De Wilde volgde over de weerstand in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. In één 
van die uitzendingen kwam de chef van de weerstand rond Leuven aan het woord. Hij be-
kloeg zich tijdens de oorlog dat ze zoveel mislukkingen hadden tijdens hun sabotagedaden: 
“En toen parachuteerden de Engelsen adjudant Engelen om ons te helpen!” En nu werd mij 
alles duidelijk. Als geparachuteerde agent en later in Korea kon deze man zich avontuurlijk 
uitleven. Zich aanpassen aan een meer geregeld en eentonig leven kon hij niet. Alcohol en 
een snelle wagen hebben hem de dood ingejaagd. 
 
Aansluiten op dit voorval wil ik even uitweiden over het leven op de frontlijn in de winter. 
De winter ‘51-‘52 was een rustige periode, in tegenstelling tot de zomer van ’51, waarin we 
regelmatig in het offensief gingen, voortdurend bewogen, regelmatig met de Chinezen scher-
mutselingen hadden en weinig rust kenden. De zomer had ook wel zijn narigheden door de 
hitte en de dorst en het regenseizoen werkte zeer demoraliserend omdat we soms dagen en 
nachten kletsnat waren. 
Gedurende de wintermaanden van ‘51-’52 bestonden de voornaamste activiteiten uit: voor-
posten, hinderlagen en patrouilles. 
 
Voorposten, hinderlagen en patrouilles 
Onze voorpost in Kojakol lag ongeveer 300 m voor de stelling. Ze lag op een kleine hoogte 
en werd ‘s nachts bezet dor een tiental man. Onze voorpost is nooit aangevallen. Later ge-
beurde dat wel en toen werd bij een Chinese nachtaanval de volledige Belgische voorpost 
uitgeroeid. 
 
Hinderlagen 
Hinderlagen werden in het niemandsland gelegd op mogelijke doorgangspunten van de Chi-
nezen. Een hinderlaag bestond uit ongeveer 15 man en duurde vier uur. Er zijn Chinezen in 
onze hinderlaag gelopen en ook wij in de hunne, altijd met verliezen. Bij erg koud weer was 
het mogelijk dat iemand begon te hoesten wat de hinderlaag kon verraden. Ook wanneer de 
radio operator in zijn toestel moest spreken, scheen dat altijd veel te luid. 
In oorlogstijd hebben radio operators te voet, een zware job. Buiten de normaal te dragen 
lasten zoals: wapen, munitie, rugzak met levensmiddelen, moeten ze daarbij nog hun radio 
dragen die destijds toch meer dan 5 kg woog. Zo had onze radio operator last van astma. 
Wanneer hij tijdens, vooral nachtelijke acties, na een kimpartij boven kwam en hij contact  
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moest nemen, kreeg hij met moeite zijn bericht doorgestuurd en trachtten we met alle mid-
delen zijn hoestbuien te dempen. Later kregen we een Koreaanse drager als helper. 
 
De Koreaanse dragers 
In het begin waren er slechts een dertigtal in het Belgisch bataljon. In 1952 zullen er dat 250 
zijn waarvan 150 in de gevechtscompagnies, de overigen doen dienst achter het front. Ze 
waren zeer toegenegen en trouw en droegen dezelfde kledij en bewapening zoals wij. Zeven 
van hen zijn bij ons gesneuveld. 
We spraken met hen in een primitief (pidgin) Engels wat soms wel tot misverstanden leid-
de. Tijdens een rustperiode achter het front kwam de Koreaanse helper van de onderofficier 
bevoorrading, plots bij hem paniekerig angelopen en riep: “Tento warm, tento warm”. 
Waarop  de chef goedkeurend knikte. De Koreaan trok hem echter gedecideerd naar buiten 
en wat bleek: de tent stond in brand!! 
De Koreaanse drager in mijn peloton heette Pak. Het was een rustige jongen die alle moge-
lijke overschotten aan blikjes, sigaretten en soldatenkoeken bijeen spaarde voor zijn arme 

familie. 
Bij de Vlamingen leerden de 
Koreanen stevig vloeken in 
het Vlaams, bij de Walen 
leerden ze de typische schun-
nige Franse soldatenliedjes. 
Tot op heden zijn er nog re-
gelmatig ontmoetingen tussen 
Belgische en Koreaanse oud-
strijders, zowel hier als in 
Korea. 
 
Het eten 
Dagelijks ontvingen we een 
gevechtsrantsoen (C-Ration). 
Het was zo groot als een 
schoendoos en bevatte drie 
maaltijden in blik, daarbij: 

sigaretten, toiletpapier, lucifers en snoepjes. In de winter werd warm eten aangevoerd tot 
aan de voet van de berg, dan verminderde de bedeling van de C-Rations.  
Slechts éénmaal hebben we tijdens het regenseizoen een paar dagen honger geleden omdat 
de bevoorrading uitviel wegens de hevige stroming van de Imjin rivier en het lage wolken-
dek dat de droppings onmogelijk maakte. 
 
Hygiëne 
Zich gewoon wassen was dikwijls een probleem boven in de bergen, zowel in de zomer als 
in de winter wanneer het water bevroor. Gelukkig konden we soms in kleine groepjes achter 
het front een stortbad nemen in een Amerikaanse douchetent. Daar konden we tevens onze 
vuile kleren of slaapzak ruilen tegen andere, gewassen maar wel tweedehandse kledij. 
 
WC 
Het is logisch dat op een stelling, waar toch een honderdtal man vertoeven, niet iedereen 
gelijk waar zijn natuurlijke behoefte kan doen. Daarom werd achter de heuvelkam een on-
geveer 2 m lange sleuf gegraven die als wc dienst deed. Soms werd het enkel met wat tak-
ken afgeschermd. Bij langere perioden met een tentzeil. Soms zag men dan van bovenaf een 
paar blote achterwerken van twee rustig hurkende en keuvelende mannen. 
Anderen verkozen wat meer privacy en wilden liever alleen zijn. En zo was onze kapitein, 
de tweede in bevel van de compagnie. Die leefde op zeker ogenblik in onmin met een al wat 
oudere Waalse onderofficier, ex-legioensoldaat en een nogal crapuleus type. “Ik zal hem  

De Koreaanse dragers. Ze droegen de bruine muts met kenteken 
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hebben” zwoer deze. Toen onze, nogal afstandelijke kapitein behoedzaam het toilet opzocht, 
dook daar plots onze Waalse rakker op. Gemaakt verwonderd stond hij daar voor de in wei-

nig stichtende houding verkerende kapitein. 
De Waal zette zich pal voor hem, groette bui-
tenmatig militair, zei licht buigend “bonjour 
mon capitaine”, stroopte zijn broek af en 
hurkte ongegeneerd naast de verbouwereerde 
officier. Onnodig om te zeggen dat de vete 
tussen beide er niet op verbeterde. 
 
Tucht 
Aan het front zelf waren weinig tuchtproble-
men. Soms was er een lichte dronkenschap na 
de bedeling van het bierrantsoen of het in 
slaap vallen tijdens een wachtbeurt. Op een 
nacht werden twee man slapende gevonden 
op een voorpost. Dit kwam ter ore van de 
dienstdoende compagniecommandant, kapi-
tein Genis. Genis was een voorbeeldig, dap-
per maar streng officier. Hij was een gepara-
chuteerd agent tijdens de oorlog. “Geef me 
die twee man aan de telefoon” beval hij. Hier 
volgt een kort typisch telefoongesprek. Aan 

een kant van de lijn een bedeesde stem: “Hier korporaal Van Vlierberghe, kapitein”. 
“Soldaat van Vlierberghe!!” repliceert kapitein Genis scherp, “geef ook de man die bij U 
was” beveelt hij. “hier soldaat Peifer” zegt een stil stemmetje. “Mijnheer Peifer”, briest de 
kapitein. Zo degradeerde hij via de telefoon. Kapitein Genis sneuvelt in Zaire in 1964. 
De meeste tuchtvergrijpen gebeurden tijdens de rustperiodes achter het front. Na uitstappen 
naar Seoel of na verlof in Japan rekten sommigen er hun verblijf op eigen houtje met een 
paar dagen. Ze werden met cachot gestraft. Het cachot was een tent omgeven met prikkel-
draad. Een zeldzaam geval verdween in de militaire gevangenis van Seoel waar het door 
kordate Amerikaanse MP’s werd wederopgevoed. 
 
Desertie 
In het peloton waar ik adjunct was, zat een raar ventje, Verdonk (niet zijn echte naam). Met 
zijn ziekenfondsbrilletje zag hij eruit als een verstrooide professor. Alhoewel Antwerpenaar 
sprak hij steeds onberispelijk Nederlands. Hij gedroeg zich altijd voorbeeldig maar wat af-
zijdig. Meermaals als ik met hem in gesprek was, zei hij: “Ik zou toch wel graag eens naar 
de overkant willen gaan”, waarmee hij de Chinese kant bedoelde. Niemand nam hem ern-
stig. Een half jaar later kom ik in België een bekende tegen. “En weet ge ’t al? Verdonk is 
naar de Chinezen overgelopen!”. Ik stond er echt versteld van. Ongeveer 15 jaar later op het 
TV nieuws zie ik Verdonk in Brussel landen en door de Krijgsauditeur worden aangehou-
den. Hij is kaal en oud geworden. Hij wordt niet gestraft, die heeft hij in China wel uitge-
diend. 
In 1989 ontmoet ik Verdonk in Leopoldsburg en doet hij mij zijn verhaal. “Bij een aflossing 
was ik foto’s vergeten in mijn schutterskuil. Samen met mijn maat ben ik teruggekeerd maar 
de Chinezen zaten al in mijn schutterskuil. Ze namen ons gevangen”. Ik twijfel echter sterk 
aan zijn uitleg. 
Verdonk trekt gedurende meer dan één maand, samen met enkele Engelse krijgsgevangenen 
te voet door Noord Korea en China, waarna hij in een Chinese gevangenis wordt opgesloten 
samen met misdadigers van gemeen recht. Volgens hem werden op deze gevangene medi-
sche proeven gedaan, de meeste gevangenen stierven aan allerlei huidziekten. Uiteindelijk 
werd ook hij ziek maar dank zij de goede zorgen van een Engelse krijgsgevangen dokter ge-
neest hij. Tenslotte worden beide Belgen in een fabriek tewerkgesteld waar ze 15 jaar zullen  

Zonder woorden 
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doorbrengen. Na vele aanvragen mag hij tenslotte terug naar België. Zijn maat is ginds ge-
bleven. Hij zou er gehuwd zijn. 
 
Dronkenschap 
Eens per week kregen we een viertal blikjes bier per man. In het peloton zaten een vijftal 
zonen van oostfrontstrijders, allemaal toffe kerels. Als het paste verzamelden die dan samen 
in één bunker en na enkele blikjes bier begonnen ze hun repertorium Vlaamse en Duitse 
liedjes te zingen, soms zo luid dat ik hen tot kalmte moest aanmanen omdat de hele stelling 
hun gezang hoorde.  
Het was er dan wel gezellig en warm in de bunker en soms deed ik zelf mee en op zekere 
avond een hevig gekraak. Achter ons brak een balk onder het gewicht van de dikke laag 
zand. Met vier zaten we gebukt en vastgeklemd onder de instorting. Het vergde heel wat 
inspanning om er ons van onderuit te halen. We hielden er niets aan over. Bij dooi werden 
de bunkers soms zo gevaarlijk en bij nog zulke instortingen hield er iemand een gebroken 
been aan over. 
Een ander gevolg van het rantsoen bierblikjes was dat na het drinken ervan sommigen moe-
diger werden dan normaal en er wel eens heftige discussies ontstonden. 
Zo hoorde ik op een late avond tumult aan de prikkeldraad. Twee man in een heftig twistge-
sprek. “Ah, gij zegt dat in een bangerik ben, wel nu ga ik alleen naar de Chinezen” en nog 
van dat gezever, tot één van hen toch over de draad wil kruipen. Toen riep ik ze tot de orde. 
Ik wist dat één van hen wel een bangerik was. “Goed” zei ik, “morgenavond moeten we de 
voorpost leveren, ge zijt alle twee van de partij!” Nukkig zochten ze hun bunker op. ‘s An-
derendaags tegen valavond vertrokken ze naar de voorpost. Een paar uur later ging de tele-
foon in de bunker en riep de compagniecommandant mij. Er was vooraan iets gebeurd. Wel-
dra kwamen twee man binnen die mijn bangerik tussen hen in sleepten. Hij had zichzelf in 
de voet geschoten. In de helverlichte commandopost van de compagnie zag ik zijn grauw en 
van pijn doortrokken gezicht, de zool die los onder zijn schoen hing en het bloed dat eruit 
drupte. Onze dokter die aanwezig was riep: “Doe uw schoen uit, voetschieter!”. Ik heb de 
voetschieter nooit meer teruggezien. 
Buiten de routinepatrouilles, hinderlagen en voorposten, voerde het Belgisch bataljon af en 
toe en raid van grotere omvang uit. En die kwam eraan.  
 
                                              Wordt vervolgd 
                                             RIK WOUTERS 

‘T  Was in 14 - 18 
 

Ik werkte op mijn land, ze zeien mij dat het oorlog was. 
 
Ik liep naar huis, en ik liet mijn ploeg in brand 
 
Ik pakte mijne riek, mijn gaffel en mijn zeis, en ik ette nog rap 14 boterhammen met appel-
spijs. 
 
Zo kwam ik aan de kazerne, ik vroeg waar zijn ze ?? 
 
De slag bij Luik, diee hemmik voor ‘t eerst meegemokt. Daar hemmik ze bijeengereven, en 
er bussels van gemakt. 
 
Zo moest ik is oep verkenning gaon, maar ik was al heel gauw trug mee ne krijgsgevangene 
vanachter oep mijne rug. Maar de sergeant diee zei, gij loempe kloot dieje vent stinkt en is 
al oep ze minst veertien dagen dood !! 
 

Jan Haverhals 
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HOOFDSTUK VI 

 
APRIL – MEI: Z.M. DE KONING OVERHANDIGT HET VAANDEL AAN HET 4 

CDO. 

EPIDEMIE IN KITONA - EINDE VAN ONS VERBLIJF IN KITONA.  

 
In de loop van januari 1960 loopt er in Kitona een telegram binnen die ons met uiterste blijheid vervult. Daar-
in staat dat het «4de Bataljon Commando» zijn Standaard wordt toegekend door Koninklijk Besluit N°7397 
dd. 27 oktober 1959. Het «4de Commando» neemt hiermee tevens de algemeen geldende commandotradities 
over. Er is een nieuw vaandel in de maak, dat op 25 januari 1960 klaar zal zijn. De overhandiging van de 
nieuwe Standaard zal gebeuren tijdens een plechtigheid in het Jubelpark in Brussel, op 1 april 1960. Hieron-
der een verslag over het verloop van deze plechtigheid, zoals die verschijnt in uitgave 4 van ons korpsblaadje: 

 

(…) Zoals u wellicht al via de kranten vernomen hebt, heeft Zijne Majesteit de 
Koning op 1 april 1960 in het Jubelpark in Brussel het Vaandel overhandigd 
aan de commandant van het 4de Bataljon Commando. Tijdens deze plechtig-
heid hebben ook het 62e, 64e en 75e Bataljon Artillerie hun Vaandel uit han-
den van de Vorst ontvangen. De drie Artillerie Bataljons hadden elk een deta-
chement van twee pelotons afgevaardigd. Wat het 4de Bataljon Commando 
betreft, dit was vertegenwoordigd door een detachement samengesteld uit twee 
pelotons van het 1 Bataljon Para, waarvan de soldaten – trouw aan hun korp-
stradities – de wijnrode muts droegen. 
 
 
Hiernaast: Majoor Bruneau stuurt op 16 mei 1960 deze foto vanuit Kitona naar zijn 
vrouw. Op de achterzijde schrijft hij: «Ik maak u dit aandenken over naar aanleiding 
van zes maanden verblijf al hier. Het betreft een foto van ons Vaandel en ons toekom-
stig Bataljonskenteken…» (foto weduwe Bruneau-Storm) 
 
 
 

 
                                                              Boven:  Brussel, 1 april 1960 : Koning Boudewijn schouwt de troepen (foto Delaet 

L.) 
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Op de tonen van de muziekkapel van de Gidsen werd de Koning op het plein verwelkomd en defileerden de de-
tachementen voor de talrijk opgekomen aanwezigen. Het detachement van het 4de Bataljon Commando bestond 
uit korpsoverste Majoor Bruneau, vaandeldrager Kapitein Delpierre en een escorte samengesteld uit de 1e Ser-
geant-majoors Fallay en Delaet, de 1e Sergeanten Hollants, Bayens en Dedecker. Ze waren allen uitgedost in 
de nieuwe Afrikaanse tropenkledij mét hoed. De talrijke aanwezigen kregen de gelegenheid om ons goed passen-
de uniform te bewonderen en ik moet toegeven: onze vertegenwoordigers hadden het hierdoor niet echt warm. 
Maar niemand onder hen die op enige manier ook maar klaagde daar ze zich konden opwarmen aan het feit dat 
ze in het land aanwezig waren en niet in het minst aan de talrijke blijken van sympathie, hen spontaan door 
hun landgenoten bezorgt; dit alleen al gaf hen een hartverwarmend gevoel. 
 

Waren aanwezig op deze plechtigheid: onze nationale Minister van Landsverdediging; en verder: luitenant-
generaal Dinjart – chef van het Militaire Huis van de Koning; Generaal-majoor Cortiens – Stafchef van de 
Landmacht; de heer Burgemeester van Brussel; Kolonel Gijsen – Commandant der Ere-detachementen; vele 
buitenlandse Militaire gezanten; de Stafchefs van de drie Strijdmachten; de Commandant van de Krijgsschool; 
de Commandant van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland; de Commandant van de Binnenlandse Strijd-
krachten; de Commandant van het «Eerste Kiesdistrict».  
Het grote aantal en vooral de belangrijkheid van de genodigden aan deze plechtigheid, waaronder niet minder 
dan tweeëntwintig generaals, bewezen voldoende de symbolische waarde die dit heilige embleem vertegenwoor-
digde dat aan ons werd toevertrouwd, en welke eenieder van ons in staat moest zijn te beschermen, zelfs door 
toedoen van de grootste opofferingen. 

 
Hiernaast: Brussel, 1 april 1960. Koning Boudewijn overhandigt het 
Vaandel van het 4de Commando aan majoor Bruneau  (foto Delaet 

L.) 
 

Als ons Vaandel dan begin van de maand mei officieel aan 
heel het bataljon zal worden voorgesteld – dat op dat tijdstip 
in Kitona opnieuw in zijn geheel zal verenigd zijn – zullen 
we allen de plechtige opdracht aanvaarden om onder alle om-
standigheden de eer van onze driekleur te verdedigen. Dit zal 
volledig in de lijn liggen van volgende toespraak van Zijne 
Majesteit de Koning, alvorens hij in april overging tot de 
overhandiging van de emblemen: 
«Officieren, Onderofficieren, Korporaals en Soldaten, 
»Ik vertrouw u vandaag de emblemen toe van uw pas 
gevormde Bataljons. Artilleristen van het 62e, 64e en 
75e Bataljon, die met kennis en bekwaamheid het zeer 
geperfectioneerde materiaal bedienen. Commando’s 
van het 4de Bataljon, benijdenswaardige erfgenamen 
en beschermers van de vermaarde tradities van hun 
voorgangers.  
»Ik ben ervan overtuigd, dat u onder alle omstandig-
heden trouw zult blijven aan de plechtige overeen-
komst die u vandaag hebt onderschreven en ik schenk 
u mijn volste vertrouwen. 

»Officieren en Onderofficieren, 
»Ingaand op de roep der Strijdkrachten hebt u voor een boeiend, maar ook moeilijk beroep geko-
zen. In oorlogstijd verwacht de Natie van u: kennis, strijdlust en zin voor discipline, zelfs opoffe-
ringen. Eens het gevaar geweken en de Natie ontheven is van zijn militaire verplichtingen rust 
op u de taak om in soms ondankbare omstandigheden en met beperkte middelen verder te werken 
aan het vervolmaken van de vorming der mannen die u zijn toevertrouwd, ten einde hen eigen te 
maken met de diverse technieken die zich constant verder aan het ontwikkelen zijn. 

»De toegang tot en het verder zetten van een militaire loopbaan betekenen in de eerste plaats: het slagen in 
veeleisende en selectieve proeven. Uw scholen, die bakens zijn van discipline en  
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tradities, zijn tevens een smeltkroes van zowel intelligentie, fysische competentie en moreel waar-
debewustzijn en ze staan borg voor een degelijk gevormde elite. 
»In uw rangen rekruteerde de dynastie sinds vier generaties een Pléiade aan karaktervolle men-
sen die de belangen van het land boven hun persoonlijk belang stelden.  
»U hebt recht op ieders respect.  
»Het gegeven woord is onontbeerlijk voor een leger dat zijn taak moet vervullen, dit leger moet 
op zijn beurt kunnen rekenen op voldoende steun van de Natie.  
»Ik van mijn kant, betuig u mijn achting en mijn erkenning voor uw toewijding, in dienst van 
het land.» 

 

 
1 april 1960 -  Jubelpark Brussel: Het ere-detachement defileert met de nieuwe Standaard. 

Knipsel uit een bijdrage in «Onze Macht/Notre Force» [Militair weekblad. Later werd dit VOX] 

 
 

Epidemie in Kitona. 
 

Als gevolg van de «safari» van de 1ste en 2de compagnie breken er epidemieën uit en die zorgen voor een ver-
traging in het trainingsschema. Hieronder het verslag over dit onderwerp, dat verscheen in ons blaadje 
«Bilulu»: 

De safari van de 1steCie heeft bij hen die zich in de Mayombe hebben opgehouden een epidemie van rode 
hond veroorzaakt. In principe betreft het een vorm van «dingue» (soort koorts), ook wel «rode koorts van 
Mayombe» genoemd. Deze vertoont praktisch dezelfde symptomen als deze van «Rode Hond».  
Door deze verkeerd gestelde diagnose worden we gedurende veertig dagen, onnodig, strikt binnen de be-
grenzing van onze kwartieren geconsigneerd. De kwartieren zijn trouwens afgebakend met witte tape. 
Deze maatregelen – ter bescherming en ter voorkoming van de verdere verspreiding van de ziekte – die hier-
door gelden, halen onze planning compleet overhoop. Onder andere de aflossing van de StafCie op Basis 
Stanley door de 1steCie moet hierdoor worden uitgesteld. Alle sprongen in Kitona worden ‘gecanceld’, en-
kel een detachement van de 1steCie heeft haar sprongen in Leo mogen uitvoeren. 
Acht dagen na de safari van de 2deCie, breekt er ook in hun midden een epidemie uit, welke hier op zijn 
beurt voor vertraging zorgt aan het programma, dat we in Matadi minutieus op papier hadden gezet. 
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Hierdoor beperkt onze actieradius zich opnieuw tot een strikt met witte linten afgebakend terrein rond onze 
kantonnementen. We verlaten deze ‘begrenzing’ enkel maar om enkele kleine oefeningen af te werken, waar-
van men uitgaat «dat ze geen verdere verspreiding of besmetting kunnen bewerkstelligen.»  
In april vertrekt de 1steCie naar Rwanda; de sprongoefeningen zijn de dag vóór hun vertrek doorgegaan op 
BAKI en in Leopoldstad. 

   Hiernaast: Regio Kamina. Para drop uit C-119. (foto Ongenae E.) 
 
De maand mei kenmerkt zich door de laatste twee belangrijke 
oefeningen «Tshimfuku» op BAKI: de samenwerking tussen de 
2deCie en de steunwapens (Recce’s en Mortieren) vormt hier 
het orgelpunt. Ik bewonder de discipline en de groepsgeest die 
er in de schoot van deze 2deCie heerst. De ‘aanvallers’ kunnen 
kennis maken met de nauwkeurigheid en de efficiëntie van de 
«tirs» van het peloton Mortieren. Laat het gezegd zijn dat dit 
oefeningen zijn die door hun aard en opvatting enkel op het 
Congolese grondgebied kunnen uitgevoerd worden. 
We gaan onze verhuis naar andere horizonten inzetten en het 
is dan ook meer dan waarschijnlijk dat we op 30 juni met zijn 
allen in Rwanda zullen verblijven. Het hoeft hier niet gezegd 

dat de laatste maanden van uw dienst in Rwanda op alle punten een bekroning zal worden op het vlak van 
het verderzetten en aanscherpen van uw zin voor discipline. Het is namelijk tijdens deze laatste maanden 
dat ge de faam van uw eenheid zult bevestigen. Denk daar dikwijls aan. (…)   

 

Alvorens met de rest van het bataljon de basis van Kitona te verlaten organiseren we een parade 
ter eren van de commandant van deze Basis die ons gedurende acht maanden onderdak had ver-
schaft. Bij die gelegenheid wordt ook het Vaandel, dat me vorige maand door zijne Majesteit de 
Koning werd overhandigd, aan onze troepen voorgesteld. Ik onderstreep in enkele zinnen de 
bedoeling van deze parade: 

«Officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten, 
»De parade die we vandaag houden hadden we met heel ons bataljon willen uitvoeren. Bevelen 
van hogerhand hebben er anders over beslist: de 1ste compagnie die op 5 mei moest terugkomen 
van Leo werd belast met een opdracht die 2.000 km hier vandaan is gelegen.  
»Het bataljon in zijn geheel zal binnen onafzienbare tijd de 1steCie vervoegen. Het is mogelijk, 
meer dan waarschijnlijk zelfs, dat het “Vijftiende Detachement” – heden onder de wapens bij het 
“4de Commando” – Afrika definitief zal verlaten zonder nog terug te keren naar de Basis van 
Kitona. Het is dus onze plicht om vóór ons vertrek een parade te houden als eerbetoon aan die 
Basis, die ons gedurende acht maanden onderdak heeft verschaft. Het is dan ook niet meer dan 
normaal dat we ons Vaandel hier voorstellen – ons Vaandel dat Zijne Majesteit de Koning ons 
nauwelijks een maand geleden heeft overhandigd. 
»Bij die gelegenheid wil ik dan ook in ons aller- aanwezigheid de commandant van de Basis en 
zijn personeel bedanken voor alles wat ze voor ons hebben gedaan. Ons verblijf in Kitona was 
hard en moeilijk, dit vooral wegens de hier heersende extreme klimaatomstandigheden. Niettegen-
staande dit houden we er onvergetelijke herinneringen aan over. Uit eigen ervaring sprekende 
kan ik u zeggen dat het enkel in werkelijk moeilijke omstandigheden is dat we de kans hebben om 
ons karakter te harden. Aan u, jongeren, de plicht om deze vorming niet te laten verloren gaan; 
een vorming die wij, anciens, geprobeerd hebben u mee te geven, ons inspirerend op de perfect 
verwoorde boodschap van onze Koning tijdens de overhandiging van ons Vaandel. Ik heb het over 
het verder zetten van de tradities die de vermaardheid van diegenen die ons voorgingen zo ken-
merkte.  
»Onze Vorst mag vertrouwen hebben: in alle omstandigheden blijven we trouw aan de verbinte-
nis die we aangingen het moment dat ik dit Vaandel heb ontvangen. Op dit eigenste moment dat 
dit Vaandel aan u wordt voorgesteld, is dit zeker ook van toepassing. 
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»Binnen enkele ogenblikken defileert u voorbij de commandant van de Basis. Ik zou willen dat uit 
uw hele voorkomen, en in uw ogen, de fierheid te lezen staat een elite eenheid waardig. Fier ook 
dat u deel mag uitmaken van dit geheel, dat ons prachtige Regiment nu eenmaal is.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergens boven Afrika in een C-119… (foto Ongenae E.) 

 
In dezelfde geest sluit ik in ons blaadje mijn laatste artikel af in de volgende bewoording: 

«De zeven maanden opleiding in Kitona hebben ons fysiek zwaar getekend: al die kleine aandoe-
ningen die we in diverse gradaties moesten ondergaan zijn hiervan het sprekende bewijs. Maar 
we mogen met fierheid stellen dat op geen enkel moment ons moreel heeft gewankeld. De wils-
kracht en de ‘Spirit’ waarmee alle oefeningen en manoeuvres zijn verlopen, zijn hiervan een be-
wijs en zegt voldoende.  
»Ik heb steeds op u mogen rekenen. Ik zal dit steeds blijven verder doen.» 
 

 
Commando’s villen en verdelen vakkundig een geschoten wild… (foto Ongenae E.)  
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HOOFDSTUK VII 

 
VERKENNINGEN IN RUANDA (RWANDA). 

 
 
Eerder al, had ik COMETRO herhaaldelijk met rapporten en mondelinge tussenkomsten bestookt opdat alles in 
het werk zou gesteld worden, om een einde te maken aan ons verblijf in deze oven die Kitona nu eenmaal was 
en waar we fysiek zienderogen ten onder gingen. Compleet groggy, als gevolg van een verblijf van zes maan-
den op het toppunt van het warme seizoen, zorgt ervoor dat de fysieke toestand van onze mannen fel is onder-
mijnd. Wat het moreel betreft: ook op dat vlak steken ernstige ‘slijtage’-kenmerken de kop op. De klimatolo-
gische en atmosferische omstandigheden zijn te extreem om nog echt zware oefeningen te kunnen inlassen en 
maken het opkrikken van het moreel onmogelijk. Ook het feit dat we instaan voor de ordehandhaving in Bene-
den-Congo verhindert ons om nog een echte degelijke training op poten te zetten. Door te blijven doordreunen 
op de feiten wordt er uiteindelijk toch naar ons geluisterd. Als er op een goede dag een compagnie naar Usum-
bura wordt uitgezonden voor een verkenningsopdracht in Rwanda, krijgt onze hoop eindelijk concretere vorm. 
  
De manier waarop deze verkenning vorm krijgt en wordt aangepakt loont de moeite om hier te vertellen. Hierin 
zal men zien, hoe ik op een mooie morgen vanop Kitona opstijg met bestemming Leo en met de vaste intentie 
om nog dezelfde avond mijn bataljon terug te vervoegen, maar hoe ik er pas acht dagen later terugkeer, na een 
omzwerving van meer dan 5.000km… Ten einde de sfeer van toen beter te kunnen omschrijven, heb ik mijn 
velddagboek geraadpleegd; daaruit heb ik bijna integraal sommige fragmenten die betrekking hebben op mijn 
activiteiten op dat moment zelf, overgenomen: 
 

Dinsdag 19 april 1960: 
 
Kitona 06.45u: sprongparade. Dit betekent dat we eerst onze valschermen gaan ophalen in het met 

airco-gekoelde magazijn. De naamafroeping [sprongparade] door kaderleden van het Centrum voor Parachuta-
ge gebeurt volgens een strikt en vast schema. Dit onderdeel legt trouwens ook de volgorde vast waarin we zul-
len springen. De valschermen worden gefit en desnoods aangepast, daarna gecontroleerd. We stappen in de 
voertuigen en vertrekken naar het vliegveld van Kitona (dat net was ingehuldigd). Het is de eerste keer dat we 
vanop BAKI zelf zullen opstijgen. Er zijn hiervoor vier C119-toestellen [Flying Box Car] voorzien. Ik ben aan-
geduid voor het derde vliegtuig. Zoals gewoonlijk zijn de piloten te laat op de afspraak: een uur op het tijdssche-
ma!  

Het is nu al zeer warm. Dit is meestal zo als het warme seizoen naar zijn einde toe loopt. Zoals ge-
woonlijk zit ik achteraan in het vliegtuig, aan de linker deur [port]. Deze plaats verzekert me van voldoende 
frisse lucht en heeft als bijkomend voordeel dat ik kan genieten van het landschap. Het uitzicht is nu echter zeer 
beperkt, daar we midden het wolkendek vliegen. Men meldt ons dat er geen gaten zijn in het ‘plafond’; men zal 
de sticks dus afzonderlijk droppen. Dit om te grote concentraties parachutisten te voorkomen, met 
‘aanhakingen tijdens de daling als mogelijks gevolg.  

Men schreeuwt de bevelen voor de laatste controle van het materieel en de plaatsen in de stick worden 
ingenomen; het rode-licht-signaal flipt aan, dan het groene. De «GO…» volgt en we springen in het ijle… 
Minder dan een minuut later raak ik de grond in het dorp Kimbanza. De hergroepering die elke grondoperatie 
voorafgaat wordt uitgevoerd en op dat ogenblik is de oefening ten einde. Iedereen is doorweekt tot op het bot. 
Het zweet heeft onder de riemen van ons parachute-harnas twee witte strepen op ons hemd getekend: een ge-
volg van de kristallisatie van het zout dat zweet nu eenmaal bevat. Via een in zeer slechte staat verkerende weg 
komen we een uur later terug in het kamp aan. Snel een stortbad en droge kledij aangetrokken, een vers hemd 

en een «capitula 2» en ik vertrek opnieuw met een C-119, ditmaal met bestemming Leo. Ik heb daar afgespro-
ken met de 1steCie, voordat deze naar Usumbura zal vertrekken. 

 

 

1 In de meeste gevallen wordt er langs beide kanten van het vliegtuig tegelijk gedropt (port- en starboard-
stick tegelijk). 

 
2 Short tot net boven de knie.  
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In Leo aangekomen stelt kolonel Gheysen van COMETRO me voor «om mijn compagnie te vergezellen naar 
Usumbura.» Dit met het oog op de verkenningen die daar zullen gebeuren en om er de op handen zijnde inplan-
ting in Rwanda, van het «4de Commando» in zijn geheel, ter plaatse te kunnen bekijken. Deze opdracht is abso-
luut niet voorzien, maar ik aanvaard die maar al te graag. Het gevolg is, dat ik over slechts één hemd en één 
capitula beschik. In Congo maken we ons echter zelden problemen: ik zal me wel ergens een tandenborstel aan-
schaffen en «that’s it!» Dit kleinood zal gedurende die acht dagen dan ook mijn enige ‘bagage’ zijn. Vertrek 
naar Rwanda [toen nog Ruanda-Urundi] is voorzien op 21 april.  
 

Woensdag 20 april 1960 
 
Om 07.00 uur vergezel ik de 1steCie op een oefening; deze wordt ingezet met een sprong. Er wordt 

vertrokken vanop het vliegveld van Ngili en de «grondoefening» speelt zich af in de onmiddellijke omgeving. Ze 
duurt de hele voormiddag en gaat door onder een loodzware zon.  

In de namiddag worden de orders nog eens doorge-
nomen en begint men met de voorbereiding voor het 
vertrek naar Usumbura.  
 
Hiernaast: Troepenschouw op Basis Stanley (foto Onge-
nae E.) 
 

Donderdag 21 april 1960 
07.15u: de eerste C-119 stijgt op. Aan boord een 
kwart van de manschappen van de 1steCie. Het 
vliegtuig is tot de nok toe geladen. Iedereen zit op 
een valscherm. Dit is geen overbodige voorzorg met 
dit type toestellen, daar ze geen noodlanding mogen 
uitvoeren. De motoren draaien op volle toeren en 
produceren een hels lawaai. Het toestel rolt over de 
langste startbaan van Afrika (4.750 m); de schroe-

ven rukken het vliegtuig van de grond. Gedurende drie uren blijven we in datzelfde oorverdovende lawaai op 
onze valschermen zitten. Door de kleine raampjes bemerken we flarden van het landschap. Meestal bestaande 
uit reusachtige wouden, die nu en dan doorkliefd worden door een waterloop of open stroken, op de plaats waar 
een zeldzaam dorp of kleine agglomeratie is ingeplant. We zijn nog maar pas ontscheept op het vliegveld van 
Luluaburg, of ik verneem uit de mond van Luitenant-kolonel Dewitte van de Openbare Macht [F.P.] dat er op-
nieuw hevige gevechten zijn uitgebroken in Luluaburg zelf. Sinds deze morgen is die regio het toneel van bar-
baarse wreedheden. Baluba’s en Lulua’s moorden er elkaar op een uiterst wreedaardige wijze uit. Hoofden, han-
den, voeten en wat weet ik allemaal worden simpelweg afgehakt; hutten worden in brand gestoken: een hon-
derdtal nu al, sinds zonsopgang. De F.P. had het vuur geopend op de brandstichters, er vielen vele doden en 
gekwetsten. En tot nu toe is de blanke bevolking niet mishandeld. De twee missionarissen die me dit meedelen 
en die denken dat we gekomen zijn om orde op zaken te stellen, geven ons de raad «om absoluut niet tussenbeide 
te komen indien we de veiligheid van de blanken niet willen in gevaar brengen.» De geruchten van onze lan-
ding in Luluaburg doen al goed de ronde en de reacties in de stad komen ons ter oren; ongerust over de ware 
toedracht van onze landing komt kolonel Dewitte er zich bij mij persoonlijk van vergewissen «of het wel klopt 
dat we niet gekomen zijn om tussenbeide te komen?» Ik geef hem mijn woord dat dit correct is – wat enkele mi-
nuten later ook wordt bevestigd – als we terug opstijgen en onze reis verderzetten. 

Het is 11.45u, we draaien onze uurwerken één uur door daar we in Usumbura in een andere tijdszone 
zitten. In de verte bemerken we heuvelruggen: dit zijn de ongeveer 2.000 meter hoge bergkammen van de Congo
-Nijl. We volgen de Fizi-pas; de bergen strekken zich uit tot bijna op onze hoogte.  

We bevinden ons nog maar pas langs de oostelijke bergflank als er zich onder ons, over een afstand van 
750 kilometer, een ‘blauwe spiegel’ etaleert die midden de beboste bergen is gelegen: we ontwaren het Tanganyi-
ka-meer. De aanblik is grandioos en indrukwekkend.  

 
De kolonel heeft het hier hoogstwaarschijnlijk over het vliegveld van Kamina  
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Om 15.15u landen we op het vliegveld van Usumbura. Camions brengen ons naar de 10-tal kilome-
ter verder gelegen stad. We krijgen een maaltijd in het Atheneum. Daarna nemen we contact op met de plaat-
selijke autoriteiten met het oog op de planning van onze toekomstige activiteiten… 

 
Vrijdag 22 april 1960 
 
Na een excellente nachtrust, de eerste sinds maanden, stappen kolonel Laurent en ikzelf in een VW-

kever. Onze bestemming is Astrida. Vier en een half uur aan een stuk slingeren we over slechte en bochtige 
wegen door een uiterst ruw en woest landschap. Onze Baluba-chauffeur kent de streek op zijn duimpje en 
werkt het traject in sneltreinvaart af, ondanks de zeer erbarmelijke staat van de weg… 

In Astrida gaan we direct naar de Staf van het «3de Para» 4;  we worden er gebriefd over de situatie 
in de regio; daar het waarschijnlijk hier zal zijn dat ik de Staf van het «4de Bataljon Cdo» zal installeren, ver-
ken ik de omgeving.  

We gebruiken het middagmaal in «Hotel Faucon» in gezelschap van de officieren van het «3de Para». 
In de namiddag zetten we onze verkenning verder tot in Nyanza, waar de Mwami resideert en die uitgeroepen 
is tot «heilige stad van Ruanda» [nu Rwanda]. Ik kom onder de indruk van de attitude van de Tutsi’s. De 
mannen en vrouwen zijn zeer groot van gestalte en sommigen bereiken zelfs de twee meter. Ze stralen een zeer 
trotse houding uit en hun fel gekleurde kledij is onberispelijk en bezorgt hen een hoofs, bijna koninklijk voorko-
men. 

Zaterdag 23 april 1960 
 
Na een laatst contact met het «3de Para» verlaten we Astrida; de wegen zijn ook hier even erbarme-

lijk, sommige delen van het traject zijn als gevolg van de regen grotendeels weggezakt. Doch al deze moeilijk-
heden worden goedgemaakt door het landschap dat van een uitzonderlijke schoonheid is.  

De laatste 50km die ons eigenlijk van Usumbura scheiden…worden op de teller uiteindelijk…169km. 
‘s Namiddags breng ik een bezoek aan de 1steCie; luitenant Lochy toont me zijn verblijfplaats. Ik geef hem de 
laatste richtlijnen in afwachting dat de rest van het «4de Commando» aankomt. 

 
Zondag 24 april 1960 
 
Alvorens terug te keren naar het vliegveld brengen we nog een bezoek aan de inlandse markt, waar 

we fruit willen kopen. We zijn vooral op zoek naar die kleine, zeer geurige en smakelijke wilde aardbeien.  
Om 07.30u stijgt onze C-119 op, vliegt opnieuw over het meer van Tanganyika, volgt de Fizi-pas 

opnieuw en duikt in rechte lijn op het azimut «Kamina». Op de Basis ontmoet ik er officieren en onderofficie-
ren van het «2de Bataljon Commando», die hier pas een maand geleden uit België zijn aangekomen. Mijn ge-
wezen commandant en tweede in bevel van de «4th Troop», commandant Bruggeman, leent me hemd, broek 
en das. In gezelschap van heel wat oude bekenden breng ik er de rest van de zondag door. Ze bewijzen me alle 
eer en ik assisteer nog aan een voetbalmatch en ga uiteindelijk mijn logement in de mess van de Luchtmacht 
opzoeken. 

Maandag 25 april 1960 
 
Om 07.30u rukken de motoren van onze C-119 ons opnieuw van de grond. Een vlucht in rechte lijn 

van 1.200km brengt ons naar Leo, waar we opnieuw ondergedompeld worden in het deprimerende klimaat 
van Beneden-Congo.  

Om 16.00u maak ik mijn verslag aan COMETRO over en krijg ik de recentste informatie wat de 
toekomst van het «4de Commando» betreft. Ik keer terug naar Basis Stanley, die onder het beheer van het per-
soneel van het 4de Cdo staat en sta opnieuw klaar om de DC-3 te nemen met bestemming Moanda; het is nu 
25 april. Het toestel stijgt om 11.08u op, met een vertraging van twee uren; dit als gevolg van een vertraging 
van een DC-6 die uit Brussel moest aankomen. De lucht is zeer zwaar bewolkt; ondanks dit, kan ik duidelijk 
de «site van Inga» zien op de Congostroom. De stuwdam die men daar wil bouwen, zal een vermogen hebben 
van één miljard kW / uur (…) 
 
4 Dit is de reden dat ik, na een afwezigheid van acht dagen en na een vlucht van 5.000 kilometer en een 

tocht van honderden kilometers over de weg, het geluk had om terug de sfeer van het «4de Commando» te 

kunnen  
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opsnuiven. Maar mijn terugkeer stelt me vooral in de gelegenheid aan mijn ploeg mijn terechte hoop te kunnen 
overmaken van een spoedig vertrek naar mildere oorden. Het moreel wijst terug richting zenit… 
 
Wordt vervolgd ,……... 

 

            Beste allemaal, 
 
               Dit is een oproep en volledig vrijwillig op in te gaan van ons lid Marc Steegmans. 

  

Graag wil ik zoals vroeger, nog eens een uitdaging aangaan en vraag bij deze even je aandacht en 
mogelijke reactie. 
Op 1 november 2015 , ja de dag dat de doden herdacht worden, ga ik samen met enkele BV’s, een 
Mediclown en nog vele andere  
de marathon in New York lopen… ja ik weet het… 

Toch, de trainingen en begeleiding gaan goed en ik kijk ernaar uit het traject te doen binnen de 6 u. 
  

Maar ik zoek voor deze sponsorloop steun voor de Mediclowns. Mijn verblijf, reis en deelname ticket 
(480 USD) draag ikzelf. 
Ik ga ter plaatse les geven in Close Combat in een selfdefence school en geef het lesgeld aan de ac-
tie, 
de gelopen KM’s zou ik graag hier ten voordele van de Mediclowns laten sponsoren. 
Als iemand 42 km aan 1 euro sponsort dan is er volgend jaar een fiscaal attest (vanaf 40€) voorzien 
voor u,  dus belastings winst  
en je steunt een super nobel goed doel voor zieke kinderen van bij ons ! 
Alles is welkom natuurlijk zelfs 1€ ! want vele kleine maken groot. 
Ben je lid van een serviceclub of vereniging die iets voor het goede doel willen doen, dan krijg je een 
gratis spreekbeurt na afspraak over de werking van de vzw. 
Storten kan je op rekening van de vzw Mediclowns BE37 7350 0794 8328 met referte : NY MST 
  

Wil je mee, dat kan ook nog als loper of begeleider, neem dan contact via 
www.mediclownsnymarathon.be 

 Vriendelijke groeten en dank voor de aandacht 
  

Marc Steegmans  

http://www.mediclownsnymarathon.be
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Onroerend vermogen doorgeven wordt goedkoper 
 

 
Uw onroerend vermogen doorgeven was altijd al een dure aangelegenheid. Bij de schenking van uw onroerend 
vermogen aan de volgende generatie of aan uw partner liepen de tarieven al snel op van 3% tot 30%. Voor een 
schenking van onroerende goederen aan iemand anders dan een persoon in rechte lijn was dit zelfs 20% tot 
80%, afhankelijk van de waarde van de onroerende goederen en de band van verwantschap. Nu voorziet het 
ontwerp van het programmadecreet in een verlaging, een vereenvoudiging én een vergroening van de schenk-
belasting met betrekking tot onroerende goederen. Wij zetten hieronder voor u de details uiteen. 
 
De verlaging en vereenvoudiging van de schenkbelasting houdt in dat er vanaf nu nog maar twee tabellen zijn 
voor de schenkbelasting van onroerende goederen. De eerste tabel heeft betrekking op de schenkingen in rechte 
lijn en tussen partners. De tweede tabel geeft het tarief tussen alle andere personen weer. 
 

 

 
Naast de algemene verlaging van de schenkingsrechten wordt een extra verlaging voorzien voor de begiftigden 
die energiebesparende uitgaven doen aan de geschonken woning. Hierbij zijn de standaardtarieven van toepas-
sing bij de schenking en is er een teruggave van de schenkbelasting als de energiebesparende uitgaven aan vol-
gende voorwaarden voldoen: 
 
•De uitgaven dienen binnen de 5 jaar na de schenking gedaan te worden; 
 
•Door een aannemer; 
 
•Die in zijn facturen attesteert dat de werken voldoen aan de gestelde voorwaarden; 
 
•Voor een bedrag van minstens 10.000 euro exclusief btw. 
 
•Bovenop de verlaging voor energiebesparende uitgaven komt er nu ook eenzelfde verlaging van de schenkbe-
lasting om het verhuren te stimuleren. Hierbij dient de begiftigde binnen de 6 maanden na de schenking een 
conformiteitsattest en een geregistreerde huurovereenkomst met een minimumduur van 9 jaar voor te leggen. 
Beide documenten dienen gedateerd te zijn na de datum van de akte van schenking. 
 
Naast de verlaagde tarieven binnen de schenkbelasting is er ook een abattement bij een schenking aan een ge-
handicapt persoon (zoals dit ook voorzien is binnen de erfbelasting). Dit abattement wordt toegepast aan de 
voet van de belastbare grondslag. Voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners bedraagt dit abattement 
3.000 x een cijfer overeenkomstig de leeftijd van de verkrijger. Voor de schenkingen tussen alle andere perso-
nen bedraagt dit abattement 1.000 x een cijfer overeenkomstig de leeftijd van de verkrijger. 
 

Financieel Maatwerk Proclarius          www.proclarius.be      geert.mertens@proclarius.be     +32 479 923509 

Tabel I: Verkrijging in rechte lijn en tussen partners 

Schijf in Euro Normaal Tarief Verlaagd tarief 

0,01 EUR 150.000,00 EUR 3% 3% 

150.000,01 EUR 250.000,00 EUR 9% 6% 

250.000,01 EUR 450.000,00 EUR 18% 12% 

450.000,01 EUR … 27% 18% 

Tabel II: Verkrijging  tussen alle andere personen 

Schijf in Euro Normaal Tarief Verlaagd tarief 

0,01 EUR 150.000,00 EUR 10% 9% 

150.000,01 EUR 250.000,00 EUR 20% 17% 

250.000,01 EUR 450.000,00 EUR 30% 24% 

450.000,01 EUR … 40% 31% 
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  REUNIE PELETON RECCE 1960/1961 
 
 

Op 1 september had er in het Kw .P.Gailly,de thuisbasis van 3 Para te Tielen een samenkomst 
plaats van het 55 jaar geleden opgeroepen en gevormde peleton Recce plaats. Om deze herinnering 
niet zomaar te laten voorbijgaan werden de nog in leve zijnde 15 anciens aangeschreven. Negen 
kwamen opdagen . 
 
In de refter hebben we een lekker ontbijt gekregen en het middagmaal was zeker beter dan 55 jaar 
geleden,alhoewel we toen ook niet zozeer mochten klagen. 
 
In het Korea museum,afdeling 3 Para,kwamen de herinneringen aan ons verblijf te Rwanda-Urundi 
boven. Nadien kregen we een briefing en video over de paracommando van deze tijd. 
Na het programma werd er met een drink nagepraat in de mess onderofficieren. Wij voelden ons 
weer enkele ogenblikken terug in de tijd van toen. Met een vreemd gevoel van “halen we 60 jaar 
nadien ? ” werd er afscheid genomen. 
 
Waren aanwezig: Belloy,Dauwen,Deyaert +partner,Goovaerts, Gorrebeek,Van Staeyen,Van De 
Broeck,Verschaeren+partner,Meulenbergs 
Verontschuldigd: Nowe,Simons,Witters 
 
Dat de kameraadschap onder het peleton Recce groot is gebleven, getuige deze bijeenkomst. 
Spijtig dat de  bevelhebber van  het peloton afwezig was. 
 
Het peleton Recce dankt de korpsoverste Lt.Kol. SBH Bart Verbist en adjudant chef Dirk Biemans 
voor het mogelijk maken van deze samenkomst. 
 
 

 
Willy Meulenbergs  
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Diversen 
 

Lidgelden 2016 
 
Ook nu weer vragen wij aan onze leden om GEEN LIDGELD te betalen dit jaar voor het kalender-
jaar 2016. Op die manier hebben wij een duidelijker beeld van de in,- en uitgaven van onze kring. 
Jullie zullen tijdig worden uitgenodigd vanaf wanneer jullie uw bijdrage mogen storten. 
 

Ledenblad 
 
Velen onder jullie waren ongerust over het verschijnen van deze editie omdat ze normaal voorzien 
was begin augustus. Onze verontschuldigingen hiervoor maar dit keer hebben wij een grondige re-
den. 
Door het dramatische gebeuren (overlijden van de zoon van An - Robert De Trogh) moesten een aan-
tal taken herverdeeld worden en kwam het vele werk wat een kring toch meebrengt op een kleinere 
ploeg hun schouders terecht. Dus als er iets niet helemaal in orde is zoals het moest zijn heb daar dan 
begrip voor. Tijdelijk vragen wij aan onze leden om al uw vragen aangaande de kring of wat dan ook 
rechtstreeks te richten tot voorzitter of penningmeester. 
 

Algemene vergadering 10 januari 2016 
 
Zoals jullie vernomen hebben zullen onze huidige voorzitter en ondervoorzitterhun functie willen 
beëindigen eind dit jaar. Dat wil dus zeggen dat er in de eerste plaats kandidaten moeten zijn om een 
functie binnen het bestuur te vervullen.  
Ook heeft Jos Testelmans en Frieda te kennen gegeven dat ze eind dit jaar de fakkel willen doorge-
ven voor het runnen van ons clublokaal op zondag. 
 
Wie zich dus geroepen voelt om aan het bestuur of uitbater van de kantine te worden kunnen zich 
reeds vanaf nu kandidaat stellen en dit enkel en alleen schriftelijk aan de voorzitter EN secretaris van 
onze club. Het ambt van voorzitter, secretaris en penningmeester zal op de algemene vergadering 
gestemd worden. 
Voor wat de kantine betreft is er reeds spontaan het idee ontstaan om te werken met een beurtrol, 
later meer hierover. 
 

Kalender 
 
DONDERDAG 8 OKTOBER: Memorial Day te Tielen, georganiseerd door 3 Bn Para en dit enkel 

op uitnodiging. De plechtigheden zullen starten om 10:45 uur. Wie hier graag bij wil zijn info via de 

voorzitter of secretaris en penningmeester. 

  

VRIJDAG 9 OKTOBER: Het 4de Feest van St. Michaël te Brussel. De plechtigheid zal een aan-

vang nemen om 09:30 uur aan de kerk Sint Jacob op de Coudenberg vlakbij station Brussel Centraal. 

Na de plechtigheid zal er een receptie en maaltijd worden aangeboden in het ” Paleis der Academi-

ën” met wijn, dessert en koffie. Het einde is voorzien omstreeks 16:30 uur. Inschrijven via de pen-

ningmeester van de Regionale Tielen, kostprijs € 38 per persoon. Ook dit jaar zal onze kring de ver-

plaatsing maken met de trein vertrek te Tielen om 08:12 uur rechtstreeks naar Brussel Centraal, kost-

prijs volgt later. 

  
ZATERDAG 28 NOVEMBER: Korpsmaal van onze Vriendenkring (zie verderop in dit blad). 
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Tuinfeest Vriendenkring van zaterdag 23 augustus 
 

Aantal deelnemers:  
             

 
Er waren 140 deelnemers, het grootste 
aantal tot heden voor een buitengebeu-
ren, zolang onze V.K.R. bestaat (Juli 
1998). Dit wordt slechts geklopt door een 
Korpsmaal in 2006 met 160 deelnemers. 
 
Al van bij het begin was een gezellige 
bedoening en kon de organisatie vaststel-
len dat het geleverde werk erg werd op 
prijs gesteld. 
 
Vanuit het bestuur kwam doen ook een 
woord van dank aan de talrijke deelne-
mers. 
 
 

 
Organisatie/onthaal:             
      

 
Dit was zonder meer in één woord samen 
te vatten “ PRIMA”.  
 
Er was ruime parking voorzien ( wat niet 
simpel was) voor de talrijke opkomst van 
de leden. Er waren tenten voorzien voor 
de eventuele regen en die was er ook !! 
 
 
Het onthaal zoals het betaamt bij oud-
para’s (en niet zo oude) zeer amicaal !!!! 
 
Weer niks op aan te merken. 
 
 

Het weer:               
      
               

              
Eerst schitterend (volop zon) later ramp-
zaliger (regen). Maar we lieten ons er 
niet door van de wijs brengen.  
 
Met z’n allen naar de schuilplaatsen en 
geen enkele deelnemer maakte aanstal-
ten om zich te verplaatsen naar de han-
gar die ook werd opengesteld. 
  
Para’s zijn meer gewoon dan een regen-
buitje.  Bovendien was het nog superge-
zellig ook met z’n allen onder de tentjes 
of overdekte schuilplaatsen. 
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Het eten:  
 

 
Dit jaar werd er gekozen voor Paëlla en/of 
Wok. Veel vlees, langoustines, mosseltjes, 
rijst, enz………… in de Paëlla.  
 
Zelf geproefd en gewaardeerd en geappre-
cieerd door mijn invités !!! 
 
Proficiat aan Dieter en zijn helpend perso-
neel. Wat gaat er op ons bord komen in 
2016 ???? 
 
Aan het bestuur om ons weer eens aange-
naam te verrassen !!!!! 
 
 

 
Ambiance:               
               

       
Zoals in “ The Good old days “  en dit dank 
zij jullie allen, veel anekdotes, veel plaag-
stootjes. Een persoonlijke opsteker voor 
mij veel leden komen groepsgewijs naar 
ons tuinfeest. Lichting 1 September 1960 
(rece’s KITEGA—BURUNDI), 2 novem-
ber 1964 (Peloton A - 17 Cie Lom-
bardsijde) en 1 augustus 1973 ( pioniers 22 
Cie – Tielen) zien elkaar terug één of 
meerdere keren per jaar bij onze feesten.  
Dit verschijnsel is de bedoeling geweest 
van het oprichten van onze V.K.R. En na-
tuurlijk de harde kern van de zondagmor-
gen is ook maximaal present. Bedankt jon-
gens! EN meisjes !  
 

 
Een specialleke:  

 
Een “ old-timer vliegtuig “ maakt tot 3 
maal toe een speciale vlucht voor ons, over 
de baan Tielen - Turnhout. Met dank aan 
de piloot Chris en de mensen die hem kon-
den vastleggen ( Robert Detrogh en Rob 

Proost) !!  
Ik bedoel bestellen, contacteren, niet aan de ketting 
natuurlijk. Alweer een geslaagd en bijzonder mooi 
moment. De afwezigen hebben werkelijk iets moois 
gemist!! 
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Toekomst:  
 
We duimen dat we elkaar terug zien in 
2016 met evenveel of nog meer deelne-
mers.  
 
Het is plezant om elkaar in een gemoe-
delijke sfeer te kunnen ontmoeten en 
vooral voor ons bestuur is het een sti-
mulans om zo verder te doen.  
 
Een kring bestaat ook om elkaar tussen 
pot en pint te ontmoeten en niet alleen 
om deel te nemen aan allerlei vieringen 
en te paraderen met al uw medailles !! 
 

 
Beste Opmerking kwam van Thieu Paradis:  
 

 
Vroeger werden we kletsnat en moch-
ten we niet schuilen. Dat betaamde niet 
voor para’s.  
 
Nu vallen er twee druppels water en 
iedereen schiet weg. Groot gelijk 
Thieu, maar we zijn allen wat ouder en 
bovendien, dames houden niet van een 
kletsnat kapseltje.  
 
Manlief moet vrouwlief volgen, ook 
naar drogere oorden !!! 
 
 
 

 
Dank U wel:  

 
Aan jullie allen voor jullie aanwezig-
heid en natuurlijk aan onze bestuursle-
den, die weer eens voor een OER-
GEZELLIGE namiddag gezorgd heb-
ben. Ook mijn dank aan de helpers ach-
ter de toog, de bereidwillige medewer-
king van Chris de boswachter, kortom 
iedereen die heeft meegeholpen aan het 
welslagen van dit tuinfeest. Het zal een 
hele uitdaging zijn om volgend jaar 
weer iets in elkaar te boksen maar mijn 
vertrouwen in het bestuur is zodanig 
groot dat ik zeker ben dat ze hier ook 
zullen in slagen. PROFICIAT jon-
gens !!!! 

Rik Stabel 
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Korpsmaal 28 November 2015 
 

Beste Leden, 
 
Het jaarlijks Korpsmaal staat voor de deur, een traditie die bestaat sinds de Vriendenkring is opge-
richt en die we samen met jullie willen in stand houden en dit liefst zolang mogelijk en met zoveel 
mogelijk. Deze uitnodiging gaat enkel naar onze leden en hun partner. De wereld staat niet stil, alles 
wordt duurder, maar de formule All Inn zullen wij ook dit jaar weer handhaven. 
 
Programma 
 
13:00 uur  Museum open, parking ere-koer. 
13:45 uur  Samenkomst in het restaurant. 
14:15 uur  Welkomstwoord en Heildronk op het Koningshuis 
14:30 uur  Aanvang van de Lunch 
 
Tijdens de Lunch is er achtergrondmuziek voorzien. Ook dit jaar hebben wij gezorgd voor een muzi-
kale begeleiding na de Lunch. Dit keer hebben wij The Sundowners uitgenodigd om muziek en zang 
te verzorgen. Dit is een Blue Grass groepje die muziek en liedjes brengen van diverse aard, een aan-
rader al was het maar alleen om hun te zien en horen spelen. 
 
Ons jaarlijks sponsoringskansspel en de clubshop zal eveneens geopend zijn waar men dan de gele-
genheid heeft om diverse spullen aan te kopen. 
 
Het Menu 
 
Er is dit jaar gekozen voor volgende menu. 
 

Warme hapjes van bladerdeeg 
 

* 
 

Kippenroomsoep 
 

* 
 

Oostendse visschelp 
 

* 
 

Varkenshaasje met peper, champignon of stroganoffsaus 
 

* 
 

Chocolademousse of rijstpap of vanillebavarois 
 

Kledij en kostprijs 
 
Het is wenselijk dat de leden komen in hun ANPCV uniform of stadskledij. Uw inschrijving kan ge-

beuren door storting op ons gekend rekeningnummer BE72 0013 1826 0716 en dit aan € 30 PER 
PERSOON. U kr ijgt hiervoor  aper itief, lunch, degustief en alle dranken. Uw betaling moet bij 
ons binnen zijn UITERLIJK OP 15 NOVEMBER met vermelding van korpsmaal 2015. Jullie vinden 
verderop in dit blad een afzonderlijk formulier met overschrijving om in te schrijven voor het Korps-
maal, hang dit op het toilet of boven jullie bed opdat je dit niet vergeet. 
 

Voor het bestuur, Leopold Ooms 
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USUMBURA - Voorjaar 1962 
 

Het mooie land Burundi maakt zich stilaan klaar voor 
zijn Onafhankelijkheid per 1 juli 1962. Wij van 3 
Para blijven meer in ons kwartier ! Voorbereid zijn 
op tussenkomsten bij eventuele politieke rellen en 
afrekeningen tussen Hutu’s en Tutsi’s is de grote op-
dracht. 
De drill die we hiervoor ingestampt krijgen en tot in 
de treure herhalen heet ??? Welke ancien herinnert 
het zich nog ??? 
Juist ja !!!  M.R.O.P = “ Handhaving - Herstelling - 
Openbare Orde.  
Maar de nodige sport zal dit monotoon gebeuren on-
derbreken. De korpsoverste Maj. Lessire  ( knopen 
dicht en zakken toe) wil heel de Staf Cie de IRMEPS 
testen te laten afleggen. 
De S1 Lt. Bodart en CSM 1 Sgt.Maj Luc Van Den Berghe, beiden 5-kampers van internationaal ni-
veau, organiseren dit alles. 
Bij goed gevolg kon men een speld verdienen en onafhankelijk van je uitslagen, er een gouden, zil-
veren of bronzenster/medaille op pinnen; 
Hoewel meer dan 50 jaar geleden herinner ik me nog goed, dat om goud te verdienen je een crack 

moest zijn. 
De testen waren minimaal 5 keer optrekken en een 
hockeybal 50 meter ver werpen, allebei doenbaar. 
Maar dan …… 50 meter zwemmen in 50 seconden, 
even rusten en dan 200 meter in 3,5 minuut. Hier het 
maximum behalen was maar aan weinigen gegeven. 
Daarna de moeilijke tijgersprong over een plint. 
Als afsluiter, 1 kilometer lopen op de piste tegen de 
tijd, binnen de 3 minuten en dat onder een loden Afri-
kaanse zon. 
 
Mijn vorig jaar overleden kameraad Louis Cleiren 
was één van de weinigen die de zwemtest van 200 
meter in 3,5 minuut kon afleggen. 

Mijn persoontje behaalde een zilveren ster, mijn 200 meter zwemmen was te traag voor goud en de 
tijgersprong miste ik ook. De 1 kilometer op piste liep ik in 2,59 minuut juist op tijd voor het maxi-
mum punten op deze proef. 
Spijtig genoeg mocht het IRMEPS-brevet slechts op onze mooie koloniale kledij gedragen worden. 
Later in België was het niet meer toegestaan. 
Bijgaande foto’s laten een paar geraamtes zien die zich amuseren aan het zwembad. Wat waren we 
toch mager !! Vandaar misschien die mooie tijd op mijn 1km - run !! Ook behaalden we het zwem-
brevet van de strijder 100 meter zwemmen in linnenkledij, wapen op de rug, botinnen rond de nek. 

Tijd telde hier niet enkel aankomen; 
Spijtig genoeg kwam er een einde aan 
deze mooie periode in Afrika. We wer-
den nog vervangen begin juni door 1 Pa-
ra en keerden terug naar België waar de 
meeste anciens elkaar terug vonden per 1 
juli in 3 Para te Lombarzijde. Het is trou-
wens het enige Para-Bataljon dat nog 
steeds bestaat. 
 
 
 

Rik Stabel 
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In memoriam Cdt Vlieger Ken “ Joyce” De Trogh 
 

Beste Ken, 
 
 

Woensdagmiddag 3 juni 2015, het was een stralende dag tot het middaguur ……… Plots-
klaps veranderde de wereld in een nachtmerrie. Er komt het ongeloofwaardig en niet te vat-
ten bericht dat jij in een dom verkeersongeval om het leven bent gekomen. 
Jouw papa, mama, Tom, Linda, Lily en …….. moeten plots verder zonder jou. Hoe moeten 
zij verder, hoe kunnen zij verder, hoe …………..? 
 
Als we nu gewoon eens deden alsof er niets gebeurd was. Als we nu gewoon eens verder 
bleven doen, zoals we bezig waren. Zo van: jij belt of sms’t af en toe met de vraag of alles 
goed is, jij zegt gewoon dat je ons mist, dat alles goed met je gaat in één of ander ver land; 
en wij antwoorden daar dan op of vertellen je van wat wij hier aan de hand hebben of welke 
mooie tekening Lily nu weer heeft gemaakt of dat het met Linda ook nog steeds goed gaat 
en dat wij weeral uitkijken naar je thuiskomst ….. 
 
Zo vanzelf ging dat, het weven van dat web; met dat soort van spontane interessedraden was 
jij verbonden met bijna iedereen die jij kende. Jij kon niet ophouden met nieuwe draden te 
weven, niet ophouden met het toch maar weer aangaan van een nieuwe andere uitdaging. 
Mooi was dat. En zo helder. 
 
Je gaf soms de indruk geheel buiten het gebeuren te staan en gewoon afwachtend toe te kij-
ken nooit opdringerig en pochen over je job bij het 349 (F) Squadron; Als men zich dan later 
afvroeg hoe een bepaald project eigenlijk tot stand gekomen was, dan bleek vaak dat het ini-
tiatief van jou was uitgegaan. Jij vroeg, jij koos soms, maar dat gebeurde bijna onmerkbaar, 
nooit of te nooit opdringerig. Met bescheiden bedachtzaamheid. 
 
Zo deed je ook je job als F 16 piloot. Je kon heel intens luisteren, heel nauwkeurig begrijpen. 
Je leek een spons die alles opslorpt. Met een groot vertrouwen in de continuïteit van je werk. 
Dat als je lang schaaft, het blanke hout wel zichtbaar wordt; dat als je genoeg draden weeft, 
er wel een web ontstaat. Die twee ritmes in je: dat ene gestage, weloverwogen – niemand die 
je tot haast kon dwingen – en dat snelle, levendige, dat uitbarsten kon. 
 
Zo was je humor en je lach ook: het stopte nooit, dat werken aan je web. 
En dan: die stille, zo verstandige bescheidenheid… 
En dan:… 
 
De spin is weg nu. Naar beneden gevallen. Maar het web dat je tussen je talrijke vrienden en 
familie geweven hebt, blijft. 
Als we nu gewoon eens deden alsof het niet gebeurd was,  
alsof dit niet de laatste brief was …… 
Namens alle leden, kennissen, de vele vrienden, collega’s, familie, ……… zeggen wij je in 
alle droefheid …. 
 

Dag beste Ken, het ga je goed daarboven 
 

Ronny Mertens 
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Zeven gewoontes van optimistische mensen 

Optimisme kan je leren en dat doe je zo 

Mensen die het leven steevast van de zonnige kant bekijken, zijn gezonder en leven lan-
ger. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? En waar halen ze de mosterd voor hun levenslust 
vandaan? Volgens onderzoeker en auteur David Mezzapelle is optimisme best aan te le-
ren. Aan mediaplatform Fastcompany onthulde hij zeven simpele gewoontes die ons daar-
bij op weg kunnen helpen. 
 
Mensen die positief in het leven staan, voelen zich beter, zijn gezonder en leven langer. 
Jammer genoeg beheerst niet iedereen de kunst van het optimisme. Nochtans worden we 
allemaal als optimist geboren, zo zegt Jason W achob, CEO en m edeoprichter  van 
de gezonheidswebsiteMindBodyGreen.com. "Alleen steekt het leven daar al snel een stokje 
voor." Goed nieuws voor de 'grumpy cats' onder ons echter, want optimisme is 
een vaardigheid die ook mensen met een minder natuurlijke aanleg kunnen controleren 
en verbeteren. Dat beweert onderzoeker en auteur van 'Contagious Optimism' David Mez-
zapelle. Met deze zeven tips helpt hij ons alvast op weg. 
 

1. Wees dankbaar voor kleine dingen 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de activiteit waar mensen het meest gelukkig 

van worden, hetuitdrukken van hun dankbaarheid is. Dankbaar zijn voor grote én kleine 

dingen in het leven is dan ook precies waar optimisten goed in zijn, zegt Mezzapelle. Vooral 

dat laatste lijkt belangrijk: "Wanneer je dankbaar bent voor de zon die 's ochtends opkomt, 

of je kind dat lacht, dan maakt dat ook de grote dingen in het leven extra bijzonder."  

 

Ook wanneer het leven even tegenzit, zien optim isten daar  door  de band genom en 

eerder de voordelen van in: in elke hindernis en elke mislukte poging, zit immers ook de 

kans om bij te leren. "Optimisten kunnen beter met problemen om, omdat ze in de donkere 

tijden altijd het gouden randje zien." 

2. Steek tijd en energie in anderen 

SHARE 

Mensen denken vaak dat ze met hun problemen alleen 
op de wereld staan, dat is natuurlijk niet zo 

http://www.mayoclinic.org/healthy-living/stress-management/in-depth/positive-thinking/art-20043950
http://www.fastcompany.com/3042025/how-to-be-a-success-at-everything/seven-habits-of-optimistic-people
http://www.mindbodygreen.com/
http://www.contagiousoptimism.com/
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Of het nu om helpen in een lokaal inloophuis gaat, of gewoon een luisterend oor bieden aan 

de buurman met problemen; optimistische mensen zorgen er altijd voor dat ze een groot 

deel van hun tijd en energie kunnen besteden aan de mensen rondom hen. "Door de proble-

men van anderen met aandacht te behandelen, word je je bewuster van de dingen die goed 

lopen in je eigen leven", zegt Mezzapelle. Steek daarom - ongeacht de problemen waarmee je 

zelf kampt, altijd een handje toe waar nodig. "De geest van altruïsme kan je leven immers 

een enorm positieve boost geven." 

3. Toon interesse in de ander 

Gedeelde smart, is halve smart, zo luidt het gezegde. De nagel op de kop, zo blijkt, want ho-

ren hoe andere mensen de moeilijke watertjes in hun leven doorzwommen, sterkt on-

ze hoop op een positieve uitkomst wanneer we zelf met problemen kampen. "Mensen den-

ken vaak dat ze met hun problemen alleen op de wereld staan. Door met anderen te praten, 

ontdekken ze dat velen rondom hen met exact dezelfde dingen worstelen", zegt Mezzapelle. 

Horen hoe anderen hun problemen onder controle kregen, kan inspirerend werken: het 

kan een stimulans zijn om zelf te strijd moedig voort te zetten. 

4. Omring jezelf met positieve mensen 

Volgens Wachob ben je als mens niet meer dan de optelsom van de mensen met wie je om-

gaat. "Wanneer je vooral met pessimistische personen omgaat, kan dat zijn enorm slopend 

zijn. Positieve mensen stralen echter energie uit, en dat werkt aanstekelijk. Olympisch 

gymnaste Mary Lou Retton zei eens dat optimisme "als een magneet op geluk inwerkt". 

Dat gelooft ook Mezzapelle: "Wanneer je je omringt met mensen die positief zijn, dan zal je 

daar zelf ook positiever én gelukkiger van worden." 

5. Luister niet naar demotiverende meningen 

Wat mensen doen of zeggen, is altijd de reflectie van hun eigen realiteit, niet die van jou", 

zegt Mezzapelle. Optimistische mensen slagen er dan ook wonderwel in de - vaak negatieve - 

meningen en adviezen van anderen naast zich neer te leggen.  "Laat je niet ontmoedi-

gen door mensen die beweren dat je je doel niet kunt bereiken", zegt hij. "Leg hun oordeel 

naast je neer, en luister naar je eigen verhaal." 

 

SHAR 
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6. Wees vergevensgezind 

©THINKSTOCK 

Hoewel dit misschien makkelijker gezegd dan gedaan is, zijn mensen die anderen kunnen 

vergeven voor hun fouten, over het algemeen gelukkiger. "De makkelijkste manier om ver-

gevensgezind te zijn, is je ervan bewust worden dat het verledenvoorbij is", zegt Mez-

zapelle. "Het heeft geen zin oude koeien uit de gracht te blijven halen." Laat het heden niet 

vergallen door dingen die in het verleden gebeurd zijn. 

7. Glimlach eens wat vaker 

Glimlachen creëert een positieve sfeer en zou bovendien aanstekelijk werken. Wanneer 

mensen lachen, voelen ze zich bovendien automatisch gelukkiger, omdat er dan kleine do-

sissen serotonine zouden vrijkomen in de hersenen. Dat hormoon zorgt voor een gevoel 

van 'algemeen welzijn'. Daarnaast zou lachen ook onze gezondheid ten goede komen. Een 

studie aan de universiteit van Kansas ontdekte dat door te glimlachen, zelfs  al voelen we 

ons absoluut niet gelukkig, we ons lichaam beter kunnen wapenen tegen de impact van 

stress. 

 

http://www.demorgen.be/wetenschap/zeven-gewoontes-van-optimistische-mensen-a2215417/
http://www.fastcompany.com/3041438/how-to-be-a-success-at-everything/how-smiling-changes-your-brain
http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/smiling-facilitates-stress-recovery.html
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Vicenza. Amerikaanse wing. 
 

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

 
Tekst van een lid vriendenkring ( naam ????) 
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Om af te sluiten iets plezant 

 
 

 
Er was eens een meneer die heel graag dood wilde. Daar hoor je van op, hè, want iedereen wil zo lang leven 
als maar kan. Nou, deze meneer wilde niets liever dan dood. Dat mag toch! Kijk, dood gaan we allemaal. Op 
een dag word je geboren, wat betekent dat er op den duur een dag komt dat je doodgaat, dat is nu eenmaal zo. 
Alleen, het eigenaardige is dat de mensen dolblij zijn als er iemand geboren wordt en ze zijn diepbedroefd als 
er iemand doodgaat. Vreemd, hè?  
Maar goed, deze meneer was achtentachtig, hij had van alles gezien en gehoord, had heel veel pret gehad want 
hij was een grappenmaker van de bovenste plank, dus hij vond het tijd worden om dood te gaan. 
Zijn vrouw was het daar niet mee eens. Hij mocht niet dood van z'n vrouw. Af en toe vroeg hij: "Ach, mag ik 
dood?" "Nee," zei z'n vrouw dan, "nee, dat wil ik niet hebben, ik vind je nog veel te grappig, ik moet nog 
steeds erg om je lachen. Ik zal je vertellen: als Magere Hein komt, dan smijt ik 'm de deur uit, daar kun je van 
op aan." Ken je Magere Hein, weet je wie dat is? Magere Hein is een geraamte met een pet op en een tas om. 
In die tas zitten de namen en adressen van degenen die dood moeten. Hij komt je halen. De ooievaar komt je 
brengen en Magere Hein komt je halen. Je komt 'm wel eens tegen op straat, let maar eens goed op. Af en toe 
staat-ie even stil om op z'n papieren te kijken, hij moet weten waar hij nou weer heen moet. Hij kijkt een beetje 
zuur en dat is niet zo verwonderlijk, want hij werkt dag en nacht, hij heeft nooit eens een moment vrij, op elk 
uur van de dag is er wel iemand die doodgaat. O ja, en hij heeft ook nog een zeis bij zich. Niemand weet waar-
om-ie die zeis bij zich heeft, eerlijk gezegd denk ik dat het aanstellerij is.  
Op zekere dag was het zover. Magere Hein drukte met z'n zeis op de bel nadat hij nog 's goed op z'n papieren 
gekeken had - stel je voor dat-ie de verkeerde meenam, dan zwaaide er wat. De mevrouw deed open en vroeg: 
"Wat kom je doen, joh?" "Nou, mag ik me even voorstellen?" antwoordde Magere Hein. "Mijn naam is Hein, 
ze noemen me ook wel Magere Hein, omdat er geen vlees meer op m'n botten zit en..." "Ja, hou maar op met je 
gezeur," onderbrak de mevrouw, "ik zie heus wel wie je bent, zeg eerst maar 's voor wie je komt, joh." 
"Voor uw man," zei Hein beleefd, "kijkt u maar, z'n naam staat hier op de lijst. Na een lang leven vol grappen 
is het moment gekomen dat hij..." Weer werd hij door de mevrouw onderbroken. "Geen sprake van, je krijgt 
m'n man niet mee, dat wil ik niet hebben." "Maar," probeerde Hein, "maar...""Niks maar, weet je wat jij moet 
doen? Je moet opdonderen. Ik wil dat je opdondert en wel meteen. "De meneer lag nog in z'n warme bed en 
riep: "Wie is daar aan de deur, lieve vrouw?" "Ach," zei z'n vrouw, "dat geraamte, die Hein, je weet wel." 
"O, eindelijk," mompelde de meneer. Hij zette z'n handen aan z'n mond en riep: "Kom maar, hoor, ik wil best 
met je mee."  "Het mag niet van je vrouw," schreeuwde Hein terug. "Nee," zei de mevrouw en haar stem sloeg 
over van kwaadheid, "ik wil het niet hebben, donder op met die stomme zeis van je, maak dat je wegkomt." 
En warempel, Magere Hein droop mopperend af. "Het is een schande," sprak hij tot zichzelf, "dat heb ik nog 
nooit meegemaakt, het is een schande, ik ben toch niet degene die de lijsten opstelt, wat heb ik ermee te ma-
ken, ik doe gewoon m'n werk, als ik het niet doe, doet een ander geraamte het." 
De meneer was erg teleurgesteld. "Wat vervelend nou toch," klaagde hij, "waarom mocht ik niet mee? Ik had 
juist zo'n zin om dood te gaan." "Hou toch op," antwoordde de mevrouw, "ik heb nog veel te veel lol met je. Ik 
lach me nog steeds een ongeluk om je, en daarom laat ik je niet gaan." 
"Mag ik dan met 'm mee als hij de volgende keer komt?" vroeg de meneer. We zullen zien," antwoordde de 
mevrouw. 
"Nou vooruit," zei de meneer, "maar dan ga ik de komende tijd veel grappen uithalen. Gekke gezichten trek-
ken en zo." "Hoe meer hoe liever," antwoordde de mevrouw.  
Het duurde drie lange jaren voordat Magere Hein terugkwam. "Zo, ben je d'r weer," zei de mevrouw, "goed dat 
ik je indertijd weggestuurd heb, we hebben de afgelopen drie jaar nog onbedaarlijk gelachen, m'n man en ik. 
Maar nu mag je hem wel meenemen, er is een tijd van komen en van gaan. Maar wees wel een beetje voor-
zichtig met 'm." "Hiephoi," riep de meneer vanuit z'n bed en daar moest zelfs Magere Hein om lachen. Even 
later was de meneer dood. 
En daar lag de meneer, 'opgebaard' heet dat. Hij lag in een kist met een raampje erin, zodat je z'n dode hoofd 
kon zien. "Hé," zei een van de omstanders, "moet je 's kijken." Hij wees op de kist. "Het lijk trekt een lange 
neus naar ons. Kijk, en nu steekt-ie ook nog z'n tong uit." "Ach," zei de mevrouw, die nu weduwe was, "dat 
doet-ie altijd als-ie dood is, let er maar niet op, dan heeft-ie er ook geen lol van. Hij heeft in z'n leven genoeg 
grappen gemaakt, hij moet er nu maar eens mee ophouden." 
De dode had al gauw in de gaten dat er niet meer op 'm gelet werd. Hij dacht bij zichzelf: wat vervelend nou 
toch dat je als dode altijd zo ernstig moet zijn, waarom mag je nooit 's een grapje maken? Nou, ze kunnen het 
krijgen zoals ze het hebben willen, mij horen of zien ze niet meer. Toen de mensen merkten dat het lijk geen 
kattenkwaad meer uithaalde, kwamen ze weer op de kist af en zeiden ze: "Wat ligt-ie er mooi bij, hè? En wat 
kijkt-ie ernstig, hè?" 
 
Ze keken, ze schudden hun hoofd, ze zetten hun zwarte hoeden op en ze begaven zich langzaam naar huis. 
Ziezo. Gelukkig zagen ze niet dat de dode toch nog even z'n tong tegen ze uitstak.  
 

Ronny Mertens 



FOTO OP SCHUTBLAD 

WIJ HETEN VAN HARTE WELKOM 

Bekaert Bernard Van Den Berghe Jacques  

Bisaerts Hubert Van Gils Cor  

Braem René Van Roosbroeck Francis  

Cruisweegs René Vanhaecke Luc  

Elpers Danny Vlaminck Francis  

Jacobs Peter   

Jaemers Valere   

Maes Guido   

Oyaert Patrick   

Proost Daniël   

Ryken Etienne   

‘S Jegers Guy   

 

 
Ken De Trogh in memoriam en uitstap Elsenborn met Kaspar 

 



 


